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

AGS gazet

1

73 - 1 december 2019



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

Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
Een zonovergoten najaar met tal van
evenementen en hoogtepunten dat is
het minste dat we kunnen zeggen en
schrijven.
 
Onze opendeurdag van zondag 8
september was zoals alle voorgaande
edities een echte voltreffer.
De zon was ook hier weer van de
partij en dit lokte een grote schare
enthousiastelingen richting AGS.
De pro’s deden hun uiterste best om
het hele gebeuren in goede banen te
leiden en iedereen de kans te geven
een balletje te slaan.
Een record aantal inschrijvingen was
het resultaat van alweer een topdag.
 
De maand september is bij uitstek de
interclubmaand voor senioren.
Ook hier mogen we met fierheid terug
blikken op een glansprestatie.
Onze tegenstanders werden netjes
opzij gezet zodat we opnieuw
kampioen werden in onze reeks en
daardoor opnieuw een promotie
afdwongen.

In de superfinale op de golfclub
Naxhelet toonden we ons opnieuw de
sterksten en mochten we met de
gegraveerde zilveren schaal huis
waarts keren.
Een afsluitend etentje op dito golfclub
met alle aanwezige senioren vormde
het orgelpunt van een geslaagde
campagne.
 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober
vond op de golfclub Bossenstein de
closing cup plaats met prijsuitreiking
op zondag op AGS die massaal werd
bijgewoond.
 
Onze jarenlange trouwe sponsor Tra
vel Plus, vertegenwoordigd door
Christel Daeseleire, was de gulle
schenker van een mooie prijzentafel.
 
In mijn speech loofde ik vooral de
enorme inzet van de vele vrijwilligers
en een bijzonder dankwoord aan de
mensen van het sportsecretariaat
Marc, Patrick, Luc en Chris voor het
schitterende werk dat zij dagelijks
verrichten in het belang van de golf
sport en onze leden.
 
Toen was het de beurt aan onze
juniorcaptain Stefaan Poppe om de
juniorwerking en G-sport van het
afgelopen jaar toe te lichten.

Het was enorm stil en iedereen was
onder de indruk en tot emotie bewo
gen toen onze fiere laureaatjes naar
voor werden geroepen om hun trofee
in ontvangst te nemen.
Knap werk waar iedereen héél veel
bewondering voor heeft.
 
De daarop volgende prijsuitreiking en
aansluitende receptie aangeboden
door Travel Plus vormden het sluitstuk
van een alweer top golfseizoen.
 
Op zondag 3 november vond op onze
eigen terreinen de finale van het
matchplaykampioenschap plaats.
Geen eenvoudige klus voor Carl Dams
die het daarin moest opnemen tegen
tweevoudig clubkampioen en match
playkampioen 2018 Stefan Cramers.
Stefan toonde zich opnieuw de sterk
ste en wordt met deze overwinning de
absolute golfkoning en de te kloppen
man op AGS.
 
Vandaag bereikte mij via goed ge
plaatste bronnen het bericht dat “the
Belgian Knockout 2020” niet door
gaat.
Jammer voor vele van onze leden die
in de afgelopen twee edities hun me
dewerking hebben verleend.
 
Eén van de volgende dagen zullen
jullie in jullie mailbox een uitnodiging
ontvangen tot hernieuwing van het
lidmaatschap 2020.
Ik hoop dat jullie het management
opnieuw het vertrouwen zullen schen
ken dat zij verdienen door opnieuw lid
te worden van de meest toegankelijke
en sympathiekste golfclub van Vlaan
deren.
 
We naderen zo stilaan het jaareinde.
In naam van het ganse team van AGS
willen we jullie danken voor de fijne
momenten die we samen mochten
delen.
 
We wensen U en uw familie dan ook
een voorspoedig, liefdevol maar voor
al gezond 2020 toe.
Noteer tot slot alvast reeds zondag 19
januari 2020 in jullie agenda dan gaat
traditioneel de nieuwjaarsreceptie op
AGS door.
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
Beste AGS Leden, 
 
Met een ongelofelijke snelheid is dit seizoen voorbijgevlogen.  “Time flies when you’re having fun” .
We blikken terug op een jubileumjaar boordevol activiteiten. Met de sla je slag dagen hebben telkens 30 bezoekers een
gratis golfinitiatie gekregen en hebben vele nieuwe bezoekers de weg gevonden naar AGS.  Ook de opendeurdag in
september was een succesvolle editie met veel interesse voor de groepslessen. De laatste groepslessen zijn van start
gegaan op 10 november. Andere seizoenen is het einde van de groepslessen meestal voorzien rond eind oktober.  Nu
hebben we nog een aanbod moeten voorzien omdat er nog steeds vraag was. 
 
Als ik terugblik op de voorbije 30 jaar is de golfschool gegroeid, maar het basisbeginsel is nog steeds overeind geble
ven: de golfsport toegankelijk maken.  AGS dat zijn wij, ons team van medewerkers: dat zij alle dagen met heel veel
plezier naar AGS komen, kunnen ze niet verstoppen. Het warme onthaal dat jullie krijgen, is daar het resultaat van. 
AGS is een aangename werkplek en daar zorgen jullie ook voor. De waardering die ikzelf steeds heb gekregen van de
leden voor het werk dat we deden, heeft mij zo zot gemaakt van AGS. 
Ik wil dan ook graag mijn bijzondere dank uitdrukken aan  ons team: de greenkeepers, de barmedewerkers, de pro’s ,
de dames van het onthaal en de vele jobstudenten allen gesteund door een ploeg van enthousiaste vrijwilligers.
Dankuwel team AGS !
De golfsport toegankelijk maken, kon niet beter gezegd worden op ons slotevent van de goede doelen.  Goede doelen
geselecteerd door de pro’s en onze kampioenen. Bijzondere dank aan alle leden die hebben meegespeeld met de Beat
the pro, de hole in one en de knock out putting.  De Beat the pro bracht 1.000 euro op, de hole in one heeft 975 euro
opgebracht en de knock out putting 355 euro. Door het wedstrijdelement bij Beat the pro heeft het team van Stefan
Cramers (met Erik Van Himbergen, Yves Van Den Bergh en Ingrid Van Den Heuvel) de helft van de pot gewonnen voor
zijn geselecteerd goed doel. 
 

AGS heeft het bedrag bijgepast zodat we aan elk goed doel minstens 500 € konden schenken. Een totaalbedrag van
3.400 € hebben we kunnen schenken aan 6 goede doelen:
 
900 € aan G-sport Vlaanderen geselecteerd door Stefan Cramers
500 € aan Kom op Tegen Kanker geselecteerd door Dirk Peeters 
500 € aan Het Raster vzw geselecteerd door David De Vroey 
500 € aan Het Gouden Mandje geselecteerd door Marieke Van Arendonk
500 € aan MS liga geselecteerd door Adrian Jones 
500 € aan Paramotion Golf - Mobicart  geselecteerd door Alain Christiaens
 
Bedankt aan alle deelnemers voor het tonen van hun gouden hart ! 
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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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Goud lijkt wel het thema van het jaar te zijn, met de vele prijzen met de gouden bal.  Hierbij neem ik ook nog eens de
gelegenheid om alle sponsors te bedanken die het hebben mogelijk gemaakt om van 30 jaar AGS een feestjaar te maken
met vele mooie prijzen !
 
Ook met onze jeugdwerking haalden we opnieuw het Rabbit label, dat staat voor een degelijk jeugdbeleid met een
goede promotie voor de golfsport voor de jeugdige spelers.  Een spelersgroep die geleidelijk aan het groeien is. Ook
onze jeugdige G-golfers hebben zich van hun beste kant laten zien tijdens de trainingen en op het kampioenschap.  
Dank aan Stefan Poppe en Bie Gys voor de ondersteuning in de jeugdwerking en G-golf werking.  
 
Ik had hier ook graag op dit moment aangekondigd dat de schop in de grond kon voor de bouw van de nieuwe afslag
plaats.  De gemeente heeft een vergunning afgeleverd voor ons investeringsproject. En wel op de laatste dag van de
beroepsmogelijkheden hebben we een beroepschrift ontvangen vanwege de buren.  Dat is nu eenmaal het systeem.
Zij hebben beroep aangetekend tegen de afgeleverde vergunning en wensen gehoord te worden. Gelukkig krijgen wij
ook de kans om gehoord te worden en hebben we er alle vertrouwen in dat we er wel uit geraken.
 
Alles staat in de startblokken, we moeten nu de timing respecteren van de provincie. Tegen de volgende AGS gazet
hebben we meer nieuws…
 
In tussentijd wil ik graag iedereen een fijn eindejaar wensen.  Klinken op het nieuwe jaar doen we samen op onze
nieuwjaarsdrink op zondag 19 januari 2020. 
  
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Captains column

Klassement dames         Score         Klassement heren               Score  

Van Regenmorter Sonja   160 Buytaert Marc           180

Van Den Brande Hedwig  153 Van Den Heuvel Noel           179

Waumans Liesbet 149 Lacroix Erik           175

De Ridder Monique 148 Van Himbergen Erik          173

Timmermans Chrisje  147 Dupont Guido         170

 
Het zomerseizoen 2019 is weer voorbij gevlogen. Buiten de jaarlijks weerkerende activiteiten zijn er dit jaar, jubileumjaar
van onze club, nog extra spelformules ingericht waaronder Hole in One, Beat The Pro e.d.
De laatste maanden zijn dan ook heel intensief geweest waardoor nog heel wat te vermelden valt waaronder:
 
Nagelmackers Challenge
Voor het derde jaar op rij hebben we weer kunnen spelen voor de ereplaatsen van dit fantastisch en druk bijgewoond
tornooi, gespeeld over 10 wedstrijden waarbij de 5 beste scores tellen voor het eindklassement.
4 september, de afsluitende wedstrijd te Cleydael. Meerdere deelnemers strijden nog voor de topplaatsen in het
eindklassement wetende dat er mooie prijzen te winnen zijn.
 

 
Hartelijk dank aan de sponsor en hoop mekaar volgend jaar terug te kunnen begroeten.
 
 
Interclub Senioren Heren
Voor het 4de jaar op rij hebben we de finale van onze divisie gespeeld te Naxelet en gewonnen met   2-1 waardoor we
volgend jaar aantreden in de 5de divisie.   
 
 
Par 3 kampioenschap 
Ingericht door Golf.be, Krokkebaas en AGS.
Op dit event, gespreid over twee dagen, zijn de beste plaatsen van onze leden:
 
2de plaats bij de dames: Cavilhas Valente Vitoria
5de plaats bij de heren: Dirk Janssens
 
Mooie prestatie van allebei.
 
 
Beker van Vlaanderen
De finale Beker van Vlaanderen werd betwist op de “Golf & Country Club” te Oudenaarde in september.
Op de 5de plaats is zeer verdienstelijk geëindigd Dominique Posson.  Waarvoor proficiat!
 
 
Closing Senioren
48 deelnemers hebben deelgenomen aan deze wedstrijd/spelronde op de compact holes met een iets andere geslaag
de formule. De sfeer was zoals steeds fantastisch en de afsluitende BBQ was zeer verzorgd.
 
 
Closing Cup te Bossenstein
Sluitingswedstrijd gespeeld te Bossenstein over 2 dagen waar meer dan 200 leden hebben aan deelgenomen. 
Het moet gezegd dat de prijzentafel en receptie  menigeen in vervoering hebben gebracht.  
 
 
Closing Ladies op Halloween………… griezelen geblazen
Ook hier een behoorlijke opkomst van onze Ladies die er na hun wedstrijd een gezellig samenzijn hebben aangekoppeld.
 
 
Finale Matchplay
3 november, dit jaar door de weersomstandigheden, de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. De kleine finale werd
betwist door twee van onze Country leden namelijk Emiel Van Herck en Paul Pas, beiden lid van Cleydael, waarbij
eerstgenoemde het brons behaalde.
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In de finale werden de clubs gekruist tussen Carl Dams en Stefan Cramers. Leuk weetje is dat beide heren “interclub
spelers” in de categorie heren IV divisie 3 samen met hun medespelers hun reeks gewonnen hebben en overgaan naar
divisie 2 wat voor een golfschool niet vanzelfsprekend is.                                        
De Matchplay wedstrijd zelf werd gewonnen door Stefan en dit voor het tweede jaar op rij, Proficiat!
 
Sportsecretariaat
Het seizoen is juist ten einde en wij: Patrick Bisschops, Chris Goetschalckx, Luc De Bruyne en mezelf zijn weer volop
in de weer om de kalender van volgend seizoen voor te bereiden. 
 
                                                       Plan reeds onderstaande datums 
 
De openingswedstrijd staat ingepland op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart met prijsuitreiking
op zondag 22 maart.       
 
Verder wens ik iedereen al een vrolijke Kerst en een prachtig 2020.

 
Met sportieve groeten,
 
Marc Van Asch
Captain          

VERS
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Kapelstraat 69 - 2627 Schelle - tel. 03 887 58 22 - info@klasseslagerburms.be
bestellingen@klasseslagerburms.be

BURMS
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A12 E19

Aartselaar
Kapellestraat 45

03 887 29 61

Wilrijk
Jules Moretuslei 219

03 828 08 66

Kontich
Molenstraat 54

03 458 49 28

Niel
Antwerpsesteraat 247

03 888 59 06

vdn@dvv.be | www.vdnverzekeringen.be

Samen zoeken we

de oplossing
die jou best past.

Op zoek naar verzekeringsadvies

dat het verschil maakt?

Kom dan langs op kantoor.

VDN Verzekeringen BVBA | FSMA 26204 cA

kantoren
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Juniornieuws
 
 
Wat een weelde, wat een weelde…
 
Begin 2019 zijn we het Junior golfjaar ingegaan met een kleine 30-tal leden, einde 2019 hebben we (voorlopig) het jaar
afgesloten op 51 Junior leden.
T.o.v. het begincijfer is dat een groei van méér dan 50%!
Als we dit zouden kunnen volhouden voor de komende jaren, dan hebben we binnenkort een Junior golf academy.

Alle gekheid op een stokje, het doet ons (ons als in de leden van het Junior sport comité) en voornamelijk onze pro Alain
énorm veel plezier dat er een opwaartse trend is in het aantal jeugdleden.
 
Op naar 2020 zou ik zo zeggen…
 
Als we de belangrijkste wedstrijden van het jaar overlopen, dan mogen we sportief het jaar als volgt samenvatten :
 
- Anaïs Waumans wint voor de 2de keer op rij het Clubkampioenschap bij de meisjes en verdedigde de AGS kleuren
op de Nationale Kampioenenwedstrijd met veel bravoure op La Bruyère.
 
- Thomas Ghysels wint voor de 1ste keer het Clubkampioenschap bij de jongens en kon omwille van zijn handicap de
AGS kleuren niet verdedigen maar besliste dan maar om alsnog te gaan om op La Bruyère te caddieën voor Anaïs.
Als er een trofee zou worden uitgereikt voor de meest sportieve Junior kwam Thomas hiervoor zéker in aanmerking.
 
- Mirthe Waumans wint, na een titanenstrijd met zus Anaïs, het Match Play clubkampioenschap.
 
- Om de hegemonie van de zussen Waumans te vervolledigen wint Mirthe ook nog eens het Skills & Drills kampioenschap.
 
Tijdens de ceremonie op AGS, na de Closing Cup in Bossenstein, werden ook nog eens enkele Juniors in de bloemen
gezet met de uitreiking van de Pluimen van het jaar.
De Pluim van het jaar wordt uitgereikt aan diegenen die met name heel plichtsbewust naar de trainingen van Alain
komen en diegenen die deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door AGS en/of Golf Vlaanderen of de KBGF.
 
Dit jaar werden de Pluimen overhandigd aan Mirthe (meisjes), Tibaud (jongens) en Bran (G-golf).
 
Op nationaal niveau heeft Bran Lemmens een belangrijke G-golf wedstrijd gewonnen en heeft Mirthe Waumans een
opeenstapeling van 1ste, 2de en 3de plaatsen veroverd op de Scapa Kids Tour en met de Golf Vlaanderen U12 Tour.
 
Bovendien won Mirthe met de Belgische U12 ploeg overtuigend de landenwedstrijd tegen Nederland.  
 
En last but not least…ook deze winter is Mirthe weer uitgenodigd mee te doen aan de Golf Vlaanderen Kids trainingen;
het 4de jaar op rij dat een AGS Junior vertegenwoordigd is bij de meest getalenteerde Junior golfers van Vlaanderen.
 
Betere ambassadeurs dan Bran en Mirthe kan een golfschool zoals AGS zich niet wensen!
 
Ondergetekende wil ook de resultaten van onze G-golfer Lars Franken even vermelden; 2e in het Clubkampioenschap
bij de jongens na een play-off met 3 Juniors, halve finalist in de Junior Match Play wedstrijd, 2de in het Skills & Drills
kampioenschap en enkele mooie Stableford resultaten op de grote baan waaronder een dikke 37 na een fantastische
ronde in de Closing Cup op Bossenstein.
 
Ook aan Lars en alle andere Juniors een héél dikke proficiat !
 
Graag doe ik er nog een jaartje bij als Junior Captain, ik hoop dat alle Juniors er volgend jaar opnieuw bij zullen zijn.
 
Jullie zijn ToP !!!
 
 
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Antwerpsesteenweg 39

2840 Rumst

T 015 32 31 60

info@vandenbergh.co

Gewasbescherming

Meststoffen

Bodemverbeteraars

Potgronden

Substraten

Bodembedekkers

Graszaden

Graszoden

Grastegels

Vijvermaterialen

Afsluitingen

Tuinmaterialen

Daktuinmaterialen

Grind en kiezels

Blauwe hardsteen

Snoeimaterialen

Werkkledij

Werkmaterialen

w
w

w
.w

it
-
z
w

a
r
t
.b

e

Openingsuren : MA > VR : 8u/12u30 - 13u/18u (maart > juni vanaf 7u30) - ZA : 8u/12u30 (maart, april, mei 13u tot 16u)
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Startersnieuws
 
Beste Starters / Rabbits,
 
Het zomerseizoen is weeral gepasseerd. De nachten zijn koud en eindigen steeds dichter bij het vriespunt. Auto’s
ruilen zomerbanden voor winterbanden. Zo ook worden de zomertees en -greens verruild voor wintertees (matten) en
wintergreens. Deze veranderingen zorgen voor de bescherming van de golfbaan zodat de baan in het voorjaar weer in
prima conditie is.
 
Zorg in deze tijd ook extra voor de baan en de greens. Leg uitgeslagen plaggen zeker terug en herstel zoveel mogelijk
pitchmarks op de greens (ook al zijn het niet de jouwe).
 
Bij de afslag op de matten kan je ook geen gewone tee gebruiken. Gebruik hiervoor een wintertee. Dit is een setje van
3 plastiek dopjes van verschillende hoogtes (verkrijgbaar in de AGS shop). 
 
Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een gewone green die op dat moment niet gebruikt wordt (een
"zomergreen")?   
Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een "verkeerde green" zoals het in de regels heet (R-13.1f).
Je moet het uitwijkgebied  bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet
je droppen binnen één clublengte, en dit zonder strafslag. 
 

 

Kom je in de winterperiode een rondje spelen, raadpleeg dan zeker eerst de
AGS website. Zodoende kan je zien of de compact holes en de oefenfaciliteiten
geopend zijn.
 
Prettige feestdagen!
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain AGS
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Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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Youngsters / Young Adults
 
 
Beste Youngsters,
 
Het "officiële" golfseizoen zit er op, en om het met een welbekend citaat uit een populaire TV serie te zeggen: " Winter
is coming ".
De dagen worden korter, kouder en natter... Voor de meesten het signaal om de golfclubs ergens in een hoek in de
garage te duwen en andere dingen te gaan doen.
 
Maar misschien hoeft dat helemaal niet! Je kan ook tijdens de winter gewoon doortrainen, om vervolgens in topvorm
aan het nieuwe golfseizoen te beginnen!
 
Om onze youngsters te motiveren om tijdens de wintermaanden te blijven trainen, stellen we een winterkalender voor.
Hierbij trachten we op regelmatige basis te komen trainen, tips te geven & een rondje te spelen (zowel binnen als buiten
AGS).
Ook hebben we een Matchplay competitie opgestart, die ondertussen in volle gang is.
 
Youngstersclosing
Het seizoen is voorbij gevlogen.
Meestal organiseren we een rondje golf en gaan we ergens eten om het seizoen af te sluiten.
Daar het zo snel voorbij gevlogen is, hebben we de tijd niet gehad om een rondje golf te plannen.

We hebben wel een etentje gepland en geboekt bij de RYAC in klein Willebroek.
Planning is om op 14 december rond 20 uur te gaan eten.
Er is een activiteit aangemaakt op I-golf ter inschrijving.
Momenteel is er geboekt voor 12 personen, maar we kunnen altijd extra bijboeken, indien het nodig zou zijn.
Voordien kunnen we op AGS nog  trainen en een rondje golf spelen.
 
Groeten,
Stefan Cramers, namens het youngster comité
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Nov Zat 16 Trainingsmiddag vanaf 15u op AGS 

Zat 24 Trainingsmiddag vanaf 10u op AGS + Putten voor goede doel 

 

Dec Zon 1 Ternesse Compactcourse 

Zon 8 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Rondje op de baan, met een 

jenevertje 

Zat 14 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS 

Zat 14 Seizoeneinde RYAC etentje (geboekt om 20u) 

Zon 22  Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Rondje op de baan 

 

Jan Zat 11 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Rondje op de baan 

Zon 19 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Nieuwjaarsdrink 

Zat 25 Mogelijkheid Ternesse Compactcourse (aanvraag in behandeling) 

 

Feb Zat 1 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Rondje op de baan 

Zat 9 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS  

Zon 16 Mogelijkheid Krokkebaas 9 à 18 holes 

Zat 29 Rheingolf Beurs Düsseldorf 

 

Maa Zon 8 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Rondje op de baan 

Zon 15 Openingscup Youngsters (aanvraag in behandeling) 

Zon  22 Trainingsmiddag vanaf 14u op AGS + Prijsuitreiking Openingscup 

AGS 

 

Winterkalender Youngsters/Young adults
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Jouw
mensenzaken
in goede
handen.

Proud partner of

Je wil hogerop met je zaak. Dat kan alleen met medewerkers die goed 

in hun vel zitten. Tegelijkertijd wil je ook op administratief vlak geen steek 

laten vallen. Als vertrouwde compagnon de route staat Liantis je hierin 

bij met advies en concrete oplossingen, voor alles wat met je mensen te 

maken heeft. We zetten je wettelijke verplichtingen om in investeringen 

die renderen. We laten je hr-beleid op wieltjes lopen en geven je team 

alle kansen om uit te blinken. Zo krijg jij de nodige houvast om te groeien.

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

samen werkt.

liantis.be/houvast

Advertentie_Liantis_A4_0219.indd   2 15/05/19   14:57
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Beat the Pro
 
 
Voor het 30 jarig bestaan werden enkele activiteiten gepland voor het goede doel.
Zo was er een “Beat the Pro” competitie.
 
Wat was dit?
Een ludieke formule die het mogelijk maakt om iedereen enkele uitdagende momenten te bieden op de AGS Compact
Holes.
 
Hoe ging het in z’n werk?
De pro speelt in de ochtend 6 holes en zet de PAR per hole. B.v. hij speelt b.v. hole 1 in 2 slagen, hole 2 in 3 slagen,
hole 3 in 5 slagen, hole 4 in 3 slagen, Hole 5 in 2 slagen en hole 6 in 4 slagen.
 
Dan wordt de PAR voor die dag PAR2, PAR3, PAR5, PAR3, PAR 2, PAR 4 (totale par 19) voor deze respectievelijke holes.

Elke speler kan daarna een rondje lopen (6 holes) samen met een marker.

Een scorekaart met de aangepaste par kost 5 €.

De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Elke speler kan kiezen hoeveel keer hij meedoet.
Telkens hij meedoet, moet hij een kaart kopen en een marker aanduiden. De marker kan ook meespelen en koopt dan
ook een kaart.

De beste spelers van die dag worden in een klassement bijgehouden.
Het principe is dat de spelers via I-tee een starttijd boeken.

Het is een spelformule zonder HCP verrekening, enkel de PAR is dus bepaald door de pro.
Het is de BRUT score die telt. Voor een gespeelde par krijgt u 2 punten, een bogey 1 punt, een double bogey niets meer,..
Voor elke slag onder de PAR door de pro krijg je dus 1 punt extra.
 
Finale Beat the Pro / Pro AM
Op zondag 27/10 werd de finale gespeeld van de Beat the Pro.
Dit werd gespeeld als Pro AM. 

Al de scorekaarten werden tijdens het jaar bijgehouden om zo een Pro Amateur Team te kunnen vormen.
Diegenen die de pro hadden “gebeat” speelden met de desbetreffende pro de PRO AM.
Teams werden samengesteld, er werd duchtig geoefend en de finale werd gespeeld.
De totale score per team werd opgeteld om tot een eindresultaat te komen.

De scores lagen dicht bij elkaar: 92, 94, 99 101, 101 & 104.
De uiteindelijke winnaar was het team van Stefan Cramers, Erik van Himbergen, Ingrid van den Heuvel & Yves van den
Bergh.

De helft van het opgehaalde bedrag gaet naar het goede doel van Stefan, namelijk G-sport Vlaanderen. De overige helft
wordt verdeeld over de 5 andere doelen. 
 
G-sport Vlaanderen zet zich in om zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier te laten beleven van sport:
dove of slechthorende sporters, blinde of slechtziende sporters, sporters met fysieke beperkingen, sporters met autis
me, sporters met psychische kwetsbaarheid, sporters met een verstandelijke handicap.
Men gebruikt het geld om al deze groepen te kunnen laten sporten.

Ook op AGS hebben we verschillende G-sporters. Deze worden begeleid onder het goedkeurende oog van Alain
Christiaens.
 
Op 24 november werden alle goede doelen uitgenodigd op AGS voor een golfclinic.
Ook werd er nog een puttingcompetitie georganiseerd ten voordele van de goede doelen.
Op deze dag werden de uiteindelijke bedragen voor de goede doelen bekend gemaakt.
 
 
Stefan Cramers
Youngsters Captain
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Golfongeval : Hoe aangifte doen
 
 
Alle houders van een federale kaart zijn verzekerd via de ETHIAS-golfpolis van Golf Vlaanderen.
Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen volgens
de algemene en specifieke voorwaarden.
De verzekering is van toepassing voor feiten van een golfgebeurtenis op een officieel terrein (in België en in het buiten
land).
 
Een samenvatting kan u downloaden van de website van Golf Vlaanderen
 
Dankzij de samenwerking tussen Ethias en Golf Vlaanderen zijn er ook een aantal verbeteringen aan de polis.
De vrijstelling gehanteerd door de familiale verzekering zal steeds volledig terugbetaald worden door tussenkomst van
de golfpolis. Een tweede belangrijk punt is dat de homeclub aangifte doet bij een lichamelijk ongeval, via de aangifte
formulieren van Ethias.
Dwz. wanneer u als speler slachtoffer bent van een ongeval in het buitenland dan dient u daar een vaststelling te laten
doen en moet uw homeclub de aangifte doen via het Ethiasformulier.
 
 
HOE AANGIFTE DOEN VOOR EEN ONGEVAL? 
 
1. Wat te doen bij een ongeval met materiële schade: 
 
De club waar het ongeval zich voordeed doet aangifte met het Ethias aangifteformulier en stuurt deze documenten
(volledig ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5
B-9700 OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.
(ter info: schade aan goederen van de club zijn niet gedekt door de polis van de federatie)

2. Wat te doen bij een ongeval met lichamelijke schade: 
 
Bij een ongeval met lichamelijke schade zijn er 2 mogelijkheden: ofwel is het slachtoffer lid in de club (ga naar A) ofwel
is het een bezoeker (ga naar B)

A. Wat te doen bij Lichamelijke Schade en het slachtoffer is lid in de club van het ongeval

De homeclub van het slachtoffer doet aangifte met het Ethias aangifteformulier en stuurt deze documenten (volledig
ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5 B-9700
OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.

B. Wat moet u doen bij Lichamelijke Schade en het slachtoffer is lid in een andere club van het ongeval
 
Een officiële vaststelling dient opgemaakt te worden in de club van het ongeval met voor België het document 'Vast
stelling Greenfeespeler’ of voor het buitenland een document van de club waar u speelde.
Het slachtoffer dient deze vaststelling af te geven aan zijn homeclub die dan aangifte doet met het Ethias aangiftefor
mulier en stuurt deze documenten (volledig ingevuld én ondertekend door de bevoegde persoon van de club naar
HERBERIGS BVBA Wijngaardstraat, 5 B-9700 OUDENAARDE Fax 00-32-(0)55/31.00.80.
 
 
Bron: https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/nuttige-informatie/golf--verzekering
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen 2019
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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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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

Pro's Corner
 
 
Beste golfvrienden,
 
Helaas kunnen we het niet ontlopen, de lange winterperiode is in aantocht.
De meeste golfers bergen dan de clubs op en houden een winterslaapje.
Velen onder jullie hebben de stap gemaakt naar hcp 36 maar op een baan met langere afstanden waarbij jullie de woods
en driver nog niet hanteren, kan dit een moeilijke opgave worden.
Je gaat forceren, verliest het vertrouwen en je gaat steeds krampachtiger gaan golfen.
 
Velen beleven ook dat de ene slag veel beter is dan de andere of de ene dag loopt het goed en de andere dag loopt
het helemaal niet. De regelmaat is er niet, maar hoe komt dat nu?
 
Zonder negatief te willen zijn, komt de regelmaat pas als uw swingbaan goed ontwikkeld is.
Velen onder u benaderen de bal vanuit verschillende invalshoeken en niet steeds vanuit de goede invalshoek.
In een golfswing/swingbaan zijn er grenzen van waaruit de club moet komen. Golfers die teveel bewegen buiten deze
swingbaan verkrijgen een zeer onstabiele slag met wisselend balcontact en richting.
 
Willen jullie goed voorbereid het komende seizoen ingaan dan zijn de wintermaanden het ideale moment om uw spel
van het vorige seizoen te analyseren en de minder goede aspecten te verbeteren.
Maak een sterkte/zwakte analyse en bespreek dit met de AGS professionals, wij zullen u met alle plezier helpen om
een schema op te stellen.
 
Bij deze hopen wij u te motiveren en u het komende seizoen nog meer plezier te laten  beleven met goede en mooie
golfmomenten.
 
Met sportieve groet,
 
Alain Christiaens,
PGA.A-Professional
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Ladiesnieuws
 
 
Hallo allemaal,

Het seizoen zit er weeral op en ik denk dat we kunnen terugkijken op een fijn golfjaar 2019! We hebben leuke uitstappen
gedaan, fijne wedstrijdjes gespeeld op ons terrein en veel plezier gemaakt.
Ik wil jullie bedanken om aanwezig te zijn en altijd even enthousiast te zijn zelfs al is het weer wat minder of ook als de
bus niet verschijnt!
 
Ik wil ook nog eens benadrukken dat iedereen altijd welkom is zowel onze beginnende dames als de dames die 36
hebben of minder. Het is net die verscheidenheid die leuk is voor iedereen.

We hebben ons jaar afgesloten op AGS op 31/10 en kregen met alle aanwezige dames een leuke attentie van Peter nl.
elk een klein flesje bubbels!
Ons etentje achteraf ging door in Surplace waar we een lekkere menu gegeten hebben en we een heel gezellige avond
doorbrachten. Een aanrader!...

Volgend jaar zullen we proberen nog iets meer wedstrijdjes op AGS te spelen maar dit jaar was het wegens de drukke
agenda rond 30 jaar AGS soms moeilijk een datum te vinden.
Zoals voorgaande jaren beginnen we ons volgend seizoen ook in maart op de kleine baan van Ternesse gevolgd door
een lunch.
Juiste datum volgt!
 
Intussen zijn er natuurlijk de winterwedstrijden georganiseerd door AGS.

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie geschenkbon die ik gekregen heb op onze Closingcup op 31 oktober.
Ik heb een bon gekregen van 177€ en daar ga ik een waterdichte golftas mee kopen!

Het is misschien nog wat vroeg, maar ik wil jullie toch al allemaal fijne feestdagen en het allerbeste voor 2020 wensen!
 
 

Catherine Cassiers
Ladiescaptain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige feesten! 

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.bewww.willemen-nv.be 

Openingsuren Kontich: 
Ma – vrij: 8u00 – 12u15  12u45 – 18u30 

Zaterdag: 8u00 – 12u15 – 12u45 – 17u00 

 

Openingsuren Herenthout: 
Ma – vrij: 8u00 – 12u00  13u00 – 18u00 

Zaterdag: 9u00 – 16u00 

 

Zon- en feestdagen gesloten 
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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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Hoe "green" is een golfer
 
 
Op deze vraag kan je natuurlijk meerdere antwoorden geven.
 
Onze golfer kan nog een beginner zijn en dus een "groentje” of juist een heel goede golfer die binnen de kortste keren
op de green ligt met zijn balletje.
 
Misschien is onze golfer wel een grote natuurliefhebber en is het golfspel slechts een aanleiding om van de meestal
prachtige groene omgeving van de golfbaan te genieten.
 
Dat laatste doen we natuurlijk allemaal wel in meer of mindere mate. In gesprekken met golfers hoor je dikwijls dat zij
het fantastisch vinden om in zulke mooie omgevingen en natuur te kunnen komen tijdens de golfmomenten.
 
We bewonderen de waterpartijen, de eeuwenoude bomen, de vogels en het klein wild, die we meestal doen opschrik
ken als we naar onze bal moeten zoeken.
 
 
En dan is het toch raar dat we, om van deze natuur te kunnen genieten tijdens onze golfwedstrijden, een veel te grote
ecologische voetafdruk nalaten om naar deze locaties te gaan.
We stellen vast dat nog veel te weinig golfspelers gebruik maken van de mogelijkheid om samen de verplaatsingen
naar de golfwedstrijden te doen.
 
Nochtans kost het niet veel moeite om een kleine bijdrage te leveren aan het verlagen van de uitstoot.
Je kent vast en zeker wel iemand op AGS die in je buurt woont of op de weg naar de golfbaan waar je gaat spelen.
Let op, samen de verplaatsing maken wil niet zeggen dat je ook in dezelfde flight kan/moet spelen.
 
Bij de inschrijving via i-golf moet je eigenlijk maar twee dingen doen:
 
           Allebei inschrijven in hetzelfde tijdsblok
           Bij de opmerkingen vermelden dat je samen rijdt met een andere persoon
 
De mensen die de startlijst opmaken, zorgen er dan voor dat jullie in aansluitende flights of minimum binnen het half
uur van elkaar kunnen starten.
 
Laten we een korte, en heel rudimentaire, berekening maken:
 
We vertrekken van gemiddeld 60 deelnemers per wedstrijd van AGS. Voor de eenvoud gaan we er bijkomend van uit
dat 20 personen al samenrijden, 20 het niet gaan doen (dikwijls om heel geldige redenen) en dat 20 in de toekomst
gaan samenrijden, waar ze het nu niet doen.
Dat zijn 10 autoritten minder per wedstrijd van AGS en AGS organiseert over een gans jaar (winter en zomer samen)
om en bij de 90 wedstrijden.
We elimineren dus 900 autoritten van gemiddeld 100km (heen en terug) of 90.000 km per jaar.
 
Op deze manier leveren we met zijn allen, en met weinig inspanning, onze kleine bijdrage aan een beter milieu.
Doen we toch, niet?
 
 
 
Jan Van Den Berghe
Een "greene" golfer
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wo 6/11/2019 Beveren 2x9 h
 
wo 20/11/2019 Ternesse
 
wo 4/12/2019 Rinkven
 
wo 8/1/2020 Cleydael
 
wo 22/1/2020 Kampenhout
 
wo 5/2/2020 Reymerswael
 
wo 19/2/2020 Cleydael
 
wo 4/3/2020 Rinkven

 

 

Winterkalender 2019-2020

za 16/11/2019 Bossenstein
 
za 30/11/2019 Kempense
 
za 14/12/2019 Bergvliet
 
za 18/1/2020 Beveren 2x9 h
 
za 1/2/2020 Turfvaert
 
za 15/2/2020 Kampenhout
 
za 29/2/2020 Lilse 2x9 h
 
za 14/3/2020 Rinkven

 
 

Mid-week wedstrijden
Texas Scramble

Weekend wedstrijden-WINTERCUP
4BBB (inschrijven per ploeg van 2)
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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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Enkele sfeerfoto's van de prijsuitreiking van de Closing Cup
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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
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Senioren Interclub september 2019 : Kampioen in divisie 6
 
 
Opnieuw heeft onze heren seniorenploeg de kleuren van AGS met verve verdedigd!
Ze werden kampioen en spelen volgend jaar in divisie 5.
 
Proficiat heren!
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En tot slot
 
Na een goed gevuld golfseizoen, even in wintermodus.
 
Voor de liefhebbers blijven er de winterwedstijden met verschillende leuke spelformules.
 
Rest ons om jullie en al diegenen die jullie dierbaar zijn, fijne en warme feestdagen te wensen.
 
 
Tot volgend jaar!
Anne-Marie en Chris
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