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Voorwoord van de
president
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Nu onze druk bijgewoonde en gezelli
ge nieuwjaarsreceptie achter de rug is
en de uiterst zachte winter op zijn
einde loopt, wordt het hoog tijd om
onze aandacht te richten op het nieu
we golfseizoen 2020.
 
Over enkele weken al vindt de
openingscup plaats op golfclub
Kampenhout, meer bepaald op
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart.
Noteer deze data dus zeker in uw
agenda en schrijf u snel in, want deze
openingswedstrijd heeft jaarlijks veel
succes. 
Onze hoofdsponsor Lucide,
vertegenwoordigd door Lutgart en
Ward Mertens, zullen zoals steeds
zorgen voor een mooie prijzentafel. 
De prijsuitreiking vindt plaats op
AGS op zondag 22 maart om 16 uur 
stipt. Aansluitend wordt u uitgenodigd
op een receptie aangeboden door de
sponsor. 

 
Een week later, op zondag 29 maart,
houden we onze eerste ‘opendeur
dag’. Zoals steeds is dit een
ideale gelegenheid om uw familie, vrien
den en kennissen te laten kennisma
ken met uw favoriete sport. Onze en
thousiaste pro’s staan tot ieders be
schikking om deskundig advies te
geven en de aanwezige ‘golfleken’
wegwijs te maken in de wereld van de
swing, de kunst van het chippen en
putten en de uitdaging van de bunker
slag. 
 
Op zondag 19 april staat de nationa
le ‘Start to Golf’-dag op het program
ma, een dag waarop alle Belgische
clubs hun deuren wijd openzetten 
voor iedereen die meer wil weten over
de golfsport. Uiteraard zal ook AGS
hieraan meewerken en aan ieder die
wil de kans geven om een golfclub vast
te nemen en een balletje te slaan. 
 
De hele maand april staat zoals ieder
jaar in het teken van het interclubge
beuren. De voorbereidingen voor
deze competitie zijn op dit ogenblik
reeds volop bezig en de verwachtin
gen zijn hooggespannen.
Het prestige van de club staat op het
spel en het absolute streefdoel is 
promotie naar een hogere afdeling. De
laatste interclubwedstrijden worden
gespeeld op vrijdag 1 mei. Na afloop
hiervan is er voor alle spelers en sym
pathisanten een spetterend afsluit
feestje op de club.
 
In deze editie van ons magazine vindt
u onze zeer gevarieerde en goed ge
vulde kalender, met wedstrijden op
banen in binnen- en buitenland.
 
Tot slot wil ik iedereen danken die ons
opnieuw het vertrouwen heeft ge
schonken. We zullen er dan ook alles
aan doen om er samen met jullie en
het hele AGS-team een fantastisch golf
jaar 2020 van te maken. 
 
 
Sportieve groet,
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
Beste AGS Leden,
 
De lente doet weldra zijn intrede en ik heb het gevoel dat we geen winter hebben gehad.  Althans winters zoals ik de
meeste winters uit mijn jonge leven heb ervaren.  Een wekelijkse storm op zondag is een nieuw gegeven.  Van vorst is
er nauwelijks sprake geweest.  Je zou beginnen twijfelen of het nog wel noodzakelijk is om het beregeningssysteem
leeg te blazen om vorstschade te voorkomen.  Wat de zomer zal brengen, dat weet niemand…, alhoewel…
 
Ik kan alvast verklappen dat onze Captains weer een mooie kalender hebben samengesteld. Er zijn weer enkele nieuwe
banen te ontdekken op de kalender, naast enkele aangename gekende waarden. Ook in de subcategorieën valt er weer
heel wat te beleven, de senior captain, de dames captain, de youngsters captain, de jeugd captain en de starters
captain zijn ook druk in de weer geweest om enkele activiteiten in te plannen op en rond onze gezellige club.
 
Ook op AGS hebben we enkele activiteiten in petto. 
Uiteraard de opendeurdagen op:
Zondag 29 maart met apart tijdsslot voor de jeugd om 16 uur
Zondag 19 april
Zondag 6 september
Woensdag 9 september: jeugdopendeurdag.
 
Daarnaast zullen we terug een beat the pro organiseren.  Deze keer zal er slechts één goed doel met de prijzenpot aan
de haal gaan, later hierover meer.
 
Het Matchplay Kampioenschap zal een spannende wedstrijd worden.  Kan Stefan Cramers een Hattrick scoren? 
 
Tot slot hebben we nog het Belgisch Kampioenschap PAR 3 op zaterdag 10 oktober.
 
U merkt het: ons terrein zal enkele keren het strijdtoneel zijn van enkele spannende golfhoogtepunten.
 
Over het terrein gesproken: half maart zullen we van start gaan met een deel van de werken die voorzien waren in ons
investeringsproject.
 
We gaan green 4 volledig afbreken en opnieuw bouwen. De afgegraven grond zullen we recupereren achter green 5
zodat deze talud minder steil wordt.  We gaan ook nog 3 nieuwe tees leggen: op hole 4, hole 5 en hole 6  zullen de tees
worden afgeschraapt en terug vlak gelegd worden.  De tees krijgen nieuwe graszoden. 
 
Er komt een nieuwe bunkergreen, naast de grasafslag en de oude bunkergreen wordt terug afgeschraapt tot het oor
spronkelijke niveau.
 
De aannemer verwacht in week 12 (week van 16 maart) te kunnen starten (onder voorbehoud van weersomstandighe
den).
 
Raadpleeg telkens de local rules die van toepassing zijn door de werken op hole 1.
 
De overige werken zijn afhankelijk van onze bouwvergunning.  We hebben de beroepsfase bij de Provincie doorlopen. 
De Provincie heeft een vergunning verleend voor een overdekte afslagplaats.  De door ons aangevraagde ruimtes
werden niet aanvaard (toiletten, omkleedruimte, leslokaal, machinestalling).  De gemeente Aartselaar had in eerste in
stantie hiervoor wel vergunning verleend.
We moeten nu alweer afwachten tot de periode van aanplakking voorbij is en we zeker zijn dat er geen verder beroep
wordt opgestart bij de raad voor vergunningsbetwistingen. 
 
Ik had het me zelf wel anders voorgesteld…
 
We laten ons hierbij niet demotiveren en blijven ervoor gaan om AGS verder te optimaliseren en moderniseren.
 
Wij danken u voor het vertrouwen in onze club en willen u alvast een fantastisch golfjaar wensen.
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Captains Column

Van Gerwen Dirk 21

Van Leeuwen Dick  20

Staffopoulos Bill  20

Schepers Filip    20

Montrieux Paul  17

Duerinck Philippe 16

De Boeck Glenn  16

Dams Carl 14

Lauman Koen  14

De Ridder Monique 13

Gorrebeek Roland  13

 
 
Na het afsluiten van elk zomerseizoen breekt voor het sportsecretariaat een drukke periode aan. Tijdens de winter
maanden nemen zij contact op met golfsecretariaten in binnen- en buitenland om een gevarieerde zomerkalender te
kunnen aanbieden.
Het moet gezegd dat buiten de jaarlijks terugkerende gewaardeerde golfterreinen, we weer enkele zeer uitdagende
nieuwkomers kunnen noteren.

De kalender 2020 treffen jullie verder in de gazet aan zodat het plannen kan beginnen.
 
Ook onze groepscaptains hebben niet stilgezeten en hebben voor hun betreffende sectie weer verscheidene activitei
ten geregeld waaronder ontmoetingen met ander golfclubs, uitstappen en weekends.
 
Compact holes wedstrijden
 
Het netwerk aan stewards is uitgebreid met enkele nieuwkomers die we allen succes toewensen in het begeleiden van
onze rabbits.
 
Interclub competitie
 
Het jaarlijks interclub gebeuren komt ook met rasse schreden dichterbij en daar zijn we opnieuw vertegenwoordigd met
4 teams die de AGS kleuren naar best vermogen zullen verdedigen.
Om de deelnemers in de beste conditie aan de start te brengen zijn de voorbereidingen al gestart met onderlinge oe
fenwedstrijden en enkele praktische golflessen gegeven door onze Pro’s.                                                                                                      
De interclub wedstrijden vinden plaats op 25, 26 april en 1 mei.
 
Afsluiten winterseizoen
 
Vooraleer te kunnen starten met de openingscup te Kampenhout in het weekend van 20 maart moet eerst het winter
seizoen 2019 – 2020 afgesloten worden.
 
De weekend wintercompetitie 4BBB loopt teneinde en de winnaar is lang nog niet bekend.
 
Met nog 2 wedstrijden te spelen zijn er nog heel wat gegadigden die strijden om de befaamde winter wisselbeker te
veroveren en deze een jaar lang te laten pronken in de huiskamer.
 
Huidig tussenklassement:
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik hoop jullie in grote getallen te mogen ontmoeten tijdens één van de georganiseerde wedstrijden en wens jullie veel
golfplezier toe!
 
        “Golf is maar een spelletje, wees fair, zo blijft het voor elkeen heerlijk vertoeven op de baan”
 
 
Marc Van Asch
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WEDSTRIJDKALENDER 2020 maart-juni

MAART Vrij 20 Kampenhout Openingscup - Lucide

Zat 21 Kampenhout Openingscup - Lucide

Zon 22 Prijsuitreiking - Lucide

Woe 25 Royal Keerbergen 

Zon 29 Bossenstein - Championship Course

Zon 29 Opendeurdag

APRIL Woe 1 Cleydael -Seniorenklassement

Zat 4 La Bawette

Woe 8 Welschap (NL) 

Zat 11 De Goese (NL)

Woe 15 Bossenstein

Zat 18 Brasschaat - 9 holes

Zo 19 Nationale opendeurdag

Woe 22 Pierpont 

Zat 25 Enghien 

Woe 29 Turfvaert (NL)

MEI Zat 2 Bossenstein - Championship Course - Van Lanschot dames-heren

Woe 6 Gendersteyn (NL)

Zat 9 Brasschaat - 9 holes

Zo 10 Demo Callaway

Woe 13 Winge - Seniorenklassement

Zat 16 Grevelingenhout (NL) 

Zo-Wo 17-20 Seniorenuitstap

Do 21 Reymerswael (NL) Clubkampioenschap 

Vrij 22 Cross Country op AGS 

Zat 23 Cross Country op AGS 

Zat 23 De Haenen (NL)

Zo 24 Cross Country op AGS 

Woe 27 La Tournette L'Americain

Zo 31 Louvain la Neuve

JUNI Woe 3 Prise d'Eau (NL)

Do 4 Seniorenontmoeting met Flanders Nippon op AGS

Zat 6 Prise d'Eau (NL)

Zo 7 Putting demo Callaway

Ma 8 Royal GC des Fagnes (Spa) 

Woe 10 Steenhoven Van Lanschot - Senioren en Seniorenklassement

Zat 13 Ladies Day op Cromstrijen

Zat 13 Kampenhout

Di 16 Seniorenderby Groenenhoek op Cleydael

Zo 21 Brasschaat - 9 holes

Woe 24 Royal Antwerp

Zat 27 Reymerswael (NL)
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WEDSTRIJDKALENDER 2020 juli-oktober

JULI Woe 1 Bossenstein 

Zat 4 Welschap (NL)

Di 7 Seniorenontmoeting met RAAGC 

Zat 11 Hulencourt 

Woe 15 Royal Latem

Zat 18 Mont Garni

Woe 22 Enghien 

Zat 25 Brasschaat - 9 holes

Di 28 Louvain la Neuve - Seniorenklassement

AUGUSTUS Zat 1 Winge

Woe 5 Princenbosch (NL)

Zat 8 Waregem - Beker van Vlaanderen

Woe 12 Royal Keerbergen - Seniorenklassement

Zat 15 Gendersteyn (NL)

Woe 19 La Bruyère 

Zat 22 Cromstreijen (NL)  

Woe 26 Kempense

Zat 29 Spiegelven

Ma 31 Seniorenontmoeting met Beveren 

SEPTEMBER Woe 2 Brabantse - Seniorenklassement

Zat 5 Rinkven

Zat-Zo 5-6 Ladies weekend

Zo 6 Opendeurdag

Woe 9 Cleydael - Winefield

Woe 9 Jeugd opendeurdag

Zo 13 Kempense - President & Captains day

Woe 16 Millennium

Zat 19 Brasschaat - 9 holes

Woe 23 La Bawette 

Zat 26 Turfvaert (NL)

Woe 30 Cromstreyen (NL)

OKTOBER Zat 3 Bossenstein

Woe 7 Oudenaarde

Zat 10 De Goese (NL)

Zat 10 Par 3 kampioenschap

Woe 14 Rinkven

Zat 17 Steenhoven

Zo 18 Finale matchplay

Woe 21 Ternesse - Seniorenklassement

Vr 23 Closing Cup Flanders Nippon

Zat 24 Closing Cup Flanders Nippon

Zo 25 Prijsuitreiking

Woe 28 Senioren Closing Cup
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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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Overtreden van golfregels? Bewust of onbewust?
 
 
Hoewel het de betrachting was om met de invoering van de nieuwe golfregels in 2019 het spelletje overzichtelijker en
gemakkelijker te maken zijn er toch dikwijls situaties waar we twijfelen…
Hierna een overzicht van de meest voorkomend situaties:
 
 
        1. Advies geven of vragen
 
We kennen het allemaal: “Met welke club heb jij geslagen?”, “Deed ik iets fout?” of ook goedbedoelde opmerkingen:
“Je moet langer naar de bal kijken” of “Je moet je clubblad meer openzetten als je uit een bunker slaat!”
Advies vragen of geven:  in beide gevallen probeer je het aantal slagen te beperken en daar staat een straf op van twee
slagen. Bij strokeplay krijgt diegene aan wie advies wordt gevraagd natuurlijk ook twee strafslagen op het moment dat
hij de vraag beantwoordt en dus advies geeft. De speler die bij matchplay het eerst de fout maakt, verliest de hole.
Inlichtingen geven of vragen over bv. afstand, ligging van de green of de regels is wel toegestaan  (Zie regel 10.2)
 
 
        2. Ontwijken van belemmeringen door abnormale baanomstandigheden
 
Als een speler belemmering door een abnormale baanomstandigheid (zoals GUR, gaten gegraven door dieren, vaste
obstakels of tijdelijk water) wil ontwijken, behoort hij eerst het ‘dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering’ (full
relief) te bepalen. Vervolgens drop je de bal binnen één clublengte van dat punt.
Volg je de juiste procedure niet dan kan je twee strafslagen oplopen als je toch moest droppen en daardoor dus van
een verkeerde plaats dropt. (Zie regel 16)
 
 
        3. Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte van de voorgenomen swing
 
Je voet op een tak zetten of met je been een struik opzij duwen waardoor een moeilijke of onspeelbare bal plotseling
wel speelbaar is. Of het platdrukken van het gras achter de bal waardoor deze tijdens de slag ineens wel zichtbaar is.
Het kost je twee strafslagen (Zie regel 8)
 
 
        4. Identificeren van je bal zonder eerst te markeren of je bal opnemen om hem te identificeren 
           terwijl dit niet nodig is
 
Als je je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren, je de ligplaats niet markeert
voor je opneemt of de bal schoonmaakt wanneer dit niet is toegestaan krijg je één strafslag. (Zie regel 7.3)
 
 
        5. Je bal ligt in een hindernis en wordt op een foute manier gedropt
 
In plaats van het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis kruiste, wordt vaak de plaats waar de bal onge
veer in de hindernis ligt als refentiepunt gebruikt om de bal buiten de hindernis te droppen.
Meestal wordt een bal ergens op de kant gedropt, zo ongeveer ter hoogte van de plaats waar de bal ongeveer in de
hindernis ligt. Vooral in het strafgebied gemarkeerd door rode paaltjes of lijnen kan dit een aanzienlijk lengtevoordeel
opleveren.
Je speelt dan van de verkeerde plaats (twee strafslagen!), maar dikwijls is er bovendien sprake van een ‘serious breach’
(ernstige overtreding) wat in een wedstrijd diskwalificatie betekent…. Tenzij je dit herstelt voordat je van de volgende
hole hebt afgeslagen. (Zie regel 17)
 
 
        6. Niet uitholen van korte putts tijdens een strokeplay wedstrijd 
 
Dit is een merkwaardig fenomeen en wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding die helaas veel voorkomt, we
kennen het allemaal als het zogezegde “donné”, niet dus!! Bij matchplay daarentegen mag je de tegenstander wel de
hole ‘geven’. In strokeplay levert deze gulheid je steevast een diskwalificatie op. (Zie regel 3.3)
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Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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        7. Provisionele bal spelen voor een bal die praktisch zeker verloren is in een hindernis
 
 
We nemen soms te snel aan dat een bal wel in de hindernis zal liggen, en spelen dus een provisionele bal om te ver
mijden dat we terug moeten lopen. Maar het spelen van een provisionele bal voor een bal die bekend of praktisch zeker
in een hindernis ligt, is niet toegestaan. De bal gespeeld vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan, wordt dan
de bal in het spel (ball in play) met de straf van slag-en-afstand (stroke and distance).   Ps: praktisch zeker = 95%
 
 
Bron: Golf.nl     R&A/ Rules of Golf – edition 2019
 
 
 
Patrick Bisschops
Vice-Captain/Rules Correspondent.

Mister Pitchfork
 
 

Het grote mysterie 
 
 

 Super gezellig een baantje lopen op de AGS. Dat was in elk geval mijn bedoeling.
 
Oei, zo te zien is de baan goed gevuld! Voor mij een aantal flights van drie en vier personen.
 
Aangekomen op de green van hole 1. Vreemd !!! Er is precies een nieuw natuurverschijnsel.
 
Geen idee wat het zou kunnen zijn. Ik zie de flights voor mij gezellig keuvelend hun spel verder spelen. Uiteindelijk op
hole 6 aangekomen merk ik nog steeds hetzelfde fenomeen.
 
Daar ik niet goed weet wat ik er moet van denken, beslis ik nog een rondje te lopen. Terug goed gevulde fligths voor
mij. Hetzelfde scenario. Ik beslis eens beter rond te kijken. Ik zie niemand zich op de green bukken, behalve dan om
de bal uit de hole te halen.
 
Is het een natuurverschijnsel? Ik denk het niet.
 
De graancirkels destijds werden ook door de mens gemaakt. Iedereen heeft het er over hoe schandalig het is dat de
pitchmarks niet gerepareerd worden maar blijkbaar doet er bijna niemand iets aan. Tijdens mijn twee rondjes waren er
zonder overdrijven per hole zes of meer niet gerepareerde pitchmarks te vinden.
 
Spijtig om vast te stellen dat de moderne maatschappij zich reflecteert op de golfbaan. Iedereen klaagt en zaagt maar
niemand neemt nog zijn verantwoordelijkheid.
 
Vandaar mijn dringende oproep om uit respect voor de greenkeepers en de medespelers altijd jullie pichmarks te
herstellen.
 
Het is heel simpel: als iedereen zijn pitchmark repareert, kunnen er gewoon geen meer zijn.
 
 
Alvast bedankt,
Met vriendelijke golfgroeten,
 
Mister Pitchfork

Overtreden van Golfregels? Bewust of onbewust? - vervolg
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Aantal voetstappen op een green van 1 flight met 4 spelers

Greenkeeping 2.0 op AGS
 
 
 
Wat is er hier gaande op de greens?  Dit is een schimmelaantasting, meer bepaald: Microdochium Nivale, oftewel
sneeuwschimmel.  Volkomen normaal voor de tijd van het jaar.  Normaal gesproken zijn deze schimmels maar een
beperkte periode actief, met name in de late herfst en het vroege voorjaar.  Vorst of sterk zonlicht remt deze schimmels
af.  De schimmel dankt zijn naam aan het temperatuursverschil dat optreedt bij een door sneeuw bedekt maaiveld.  Het
afsluiten van licht en de hogere temperatuur zijn ideaal voor deze schimmel om zich verder te ontwikkelen.  Een afge
zwakte grasplant door b.v. betreding met spikes is gevoeliger voor schimmels.  Door het matige klimaat van de afge
lopen winter zijn de omstandigheden ideaal voor deze schimmel: vochtig, weinig zonlicht, relatief hoge temperaturen
en een hoge betredingsgraad.
 
Vroeger werden deze schimmels behandeld met Fungiciden.  De situatie nu is enigszins anders.  U kent ongetwijfeld
de situatie rond de onkruidverdelger “Round up”. Round up met actieve stof Glyfosaat is uit de winkelrekken verdwe
nen. Hoe dan?  Er zijn nog steeds winkels waar Round Up nog te koop is.  Dat klopt: Het gaat over de actieve stof
Glyfosaat.  Round Up die je als particulier in de winkelrekken vindt heeft als actieve stof geen glyfosaat meer, maar wel
een alternatief b.v. nonaanzuur.  Elk product heeft een erkenningsnummer dat bestaat uit een cijfercode afgesloten met
een letter “G” of “P”.  De “G” staat voor Garden en de “P” staat voor Professional.  Dit betekent dat de “P” producten
enkel beschikbaar zijn voor houders van een fytolicentie.  Zowel Kris als Tom hebben een fytolicentie.  Dat betekent
dat we zijn opgeleid om de producten op een correcte wijze te hanteren, stockeren, vervoeren en verwerken na gebruik. 
Wij voeren een risicoanalyse uit voor het gebruik.

 
We gebruikten vroeger voor elke schimmelaantasting een fungicide.  We zijn op 20 jaar tijd van zo’n 20 producten naar
2 producten gegaan.  Net genoeg om geen resistente schimmels te krijgen, de afwisseling van de producten zorgt
ervoor dat de producten nog efficiënt inzetbaar zijn.
 
De actieve stoffen in de moderne fungiciden zijn niet meer zo performant als enkele jaren geleden. Deze actieve stoffen
hebben enkel een curatieve werking tijdens de actieve groei van de grasplant.  We hebben er dus bewust voor gekozen
om deze schimmels niet te behandelen tijdens de wintermaanden.
 
De toekomst gaat er nog anders uitzien.  Terwijl we nog 2 fungiciden ter beschikking hebben in Vlaanderen, hebben ze
in Wallonië de stekker er uit getrokken.  Daar heeft de politiek een beslissing genomen: zero phyto.  Een situatie die in
Vlaanderen eigenlijk ook van toepassing is, maar door in dialoog te gaan met de VMM zijn er uitzonderingen mogelijk
voor bepaalde situaties. 
 
We vermoeden dat deze regelgeving alleen maar gaat verstrengen.  Maar goed ook, onze veiligheid primeert boven alle
golfplezier. 
 
Daarom hebben we er nu bewust voor gekozen om deze winter geen schimmelbehandelingen uit te voeren en te
kunnen leren uit deze situatie.  Over enkele jaren worden we wellicht gedwongen en dan weten we niets.  Momenteel
kunnen we nog ingrijpen bij de start van het groeiseizoen indien nodig.

13



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

BOOST YOUR
BUSINESS

PROEF HOE WE NETWERKEN

UW NETWERK VERGROTEN

SAMEN STERK VOOR ONDERNEMEN

WWW.B19.BE

LID WORDEN

OP een slimme manier en 
in een ongedwongen sfeer

Toegang tot de conferenties en activiteiten van de 
5 clubs, Antwerpen, Brussel, Luik, Waals-Brabant 

en Gent en dit zonder meerkosten.

CONTACT : barbara@b19.be     I    www.b19.be

FOLLOW US

ANTWERP        WAALS BRABANT        BRUSSEL        GENT        LUIK        LUXEMBURG
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De aangetaste grassen zijn de zwakste uit de green. Doorgaans is dit poa Annua, het zogenaamde straatgras.  Een
soort die goed bestand is tegen kort maaien, snel groeit,  maar erg ondiep wortelt en zeer ziektegevoelig is. Een
beetje een onkruidgras in greenkeeperstermen.  Doorzaaien van deze plekken doen we met andere - meer standplaats
geschikte - soorten.
 
Greenkeeping gaat sterk veranderen.  Of is al sterk aan het veranderen: klimaatextremen hebben invloed op het beheer
van de golfbaan. Greenkeeping wordt terug meer vanuit de bodem gedirigeerd: gezond bodemleven, goede waterhuis
houding, standplaatsgeschikte grassoorten, kennis van bodemgesteldheid,...
 
Ik kan hier dan ook met enige trots aankondigen dat onze Greenkeeper Tom zijn opleiding Greenkeeping, georganiseerd
door de Greenkeepers Association of Belgium, met glans heeft doorstaan.
 
Kijk eens terug naar de foto met de schimmels, zie je het patroon van de donkere puntjes ?  Weet je wat dit is?  Dit is
gezond nieuw gras dat zich gevestigd heeft in de gaatjes na de laatste prikbeurt bij het doorzaaien van de green.
 
…. U voelt hem al komen, mechanisch onderhoud blijft essentieel in de kwaliteitshandhaving van een green.
U weet dat al, de grote werken voeren we uit op maandag. Check steeds i-tee voor de reserveringen van het terrein. 
 
Ook alle bespuitingen op de green voeren we meestal uit op maandag. Dus als u ons met een gelaatsmasker ziet
rondrijden op de tractor, dan zijn we niet met vergif bezig, meestal zijn dit biostimulanten, vloeibare meststoffen of
doorvloeiers. 

 
Er is echter één ziekte die we niet kunnen bestrijden, dat is de pitchmark disease.  Soms is het schrijnend vast te
stellen hoe weinig respect er getoond wordt voor de greens.
 
Neem steeds je pitchfork op zak en repareer elke pitchmark die je tegenkomt op de green alvorens naar je bal te gaan.
Eerst putten en dan je pitchmark zoeken heeft geen zin, je gaat lang moeten zoeken om hem terug te vinden. 
 
Wij zijn u dankbaar voor uw respect voor de baan !
 
 
Het Greenkeeping team AGS.

Greenkeeping 2.0 op AGS - vervolg
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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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Youngsters/Young Adults nieuws
 
 
Hoi!
 
Wij zijn blij je te mogen verwelkomen bij onze youngster/young adult werking.
Binnen de Antwerp Golf School is de leeftijdscategorie van deze groep 18 tot en met 40 jaar.
 
Graag stel ik me even voor:

Ik ben Stefan Cramers en ben al enkele jaren lid bij AGS.  Toen ik opnieuw begon na een tussenpoos van één jaar werd
ik door de toenmalige captain Philip heel warm opgevangen en kreeg er met de andere youngsters/young adults een
heleboel vrienden en golfbuddy’s bij.
Samen met hen kreeg ik geleidelijk aan de golfsport onder de knie. Nu geniet ik ervan om op de groene weiden te staan
en de strijd aan te gaan met de 6, 9, 12 of 18 holes.

En hopelijk kunnen we jullie evenveel plezier en steun geven.
Ik word ondersteund door het Youngster comité, dat een grote hulp is voor mij. De leden stel ik jullie graag voor op een
kennismaking.
 
Hoe meedoen?
 
Op regelmatige basis spelen we een wedstrijdje of trainen we in groep. Dit gebeurt afwisselend op elke donderdagavond
van april tot en met september.

Inschrijven voor de wedstrijden gebeurt via I-golf. De deelnameprijs voor deze wedstrijd bedraagt €5.
We zorgen elke wedstrijd voor een prijs voor de eerste 3 spelers (mannen en vrouwen apart).
 
Doorheen het jaar houden we ook een kleine competitie: de Order of Merit.
Deze competitie wordt doorheen het jaar gespeeld tijdens de wedstrijden. Hier wordt echter naar de bruto score ge
keken. De deelnameprijs hiervoor bedraagt €15 waar je afhankelijk van de ranking ook verschillende prijzen kan winnen.
 
Nog maar net begonnen? Geen zorgen!
 
Iedereen is ooit begonnen en heeft zich in dezelfde situatie bevonden als jezelf. We merken vaak dat nieuwe leden die
net hun GVB behaald hebben, wegblijven van deze avonden omdat ze zich onzeker voelen over hun golfspel.
Dit is nergens voor nodig! Onze groep bestaat uit spelers van verschillende niveaus en handicaps.  
 
We helpen je verder door tips en tricks te geven op de driving range, putting- en chipping green en op de baan.
 
Wat gebeurt er verder nog?
 
 - AGS is een actieve club. We houden je graag op de hoogte van de activiteiten binnen de club via   
   het emailadres dat je hebt opgegeven bij je inschrijving. Voeg ons dus alvast toe, zodat we niet in
   je spambox belanden. 

- Als youngster wordt je door andere youngsters begeleid. 

- 2 maal per jaar gaan we met de groep op buitenlandse trip.  Dit zijn 2 weekends waar golf & plezier
  centraal staan.

- Er worden op gepaste tijden activiteiten gepland die niet persé met golf te maken hebben.

- We hebben een eigen whatsapp-groep en een eigen kalender die binnenkort ook op de website zal
   geplaatst worden.
 
Nog vragen?
 
Als je nog vragen hebt, kan je bij mij terecht via het emailadres: youngstersags@gmail.com
 
 
Save the date 28/03/2020 Kennismaking voor nieuwe Youngsters
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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 en met 37 jaar, maar op AGS hebben we dit vanuit de youngsterwerking zelf aange
past tot en met 40.
Zo willen we meer mensen kunnen bereiken. In totaal zijn we met +/- 72 youngsters / young adults.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat we er zijn voor ALLE youngsters.
Dit wil zeggen dat iedereen mag meedoen.

Moet je de theorie voor de GVB nog doen? Je bent altijd welkom voor raad …

Heb je net baanpermissie? We willen je gerust helpen met tips & tricks. We zijn geen pro’s, maar we kunnen je toch
helpen met de basis.

Heb je net je HCP 45 behaald of baanpermissie?

Proficiat!  Doe dan gerust mee met onze wedstrijden. Speel je goed, dan telt de score mee voor je HCP (vanaf 45).

Was het resultaat wat minder?
Dan heb je toch maar een beetje extra geoefend voor de eerstvolgende wedstrijd.
 
Naast onze donderdagavonden organiseren we nog 2 golfweekends, een cross country, uitwisselingen met andere
golfclubs, … Het wordt weer een heel boeiend golfjaar.
 
Om dit allemaal duidelijker te kunnen uitleggen, en om onze kalender voor te stellen, organiseren we op
zaterdag 28/03/2020 om 14 uur een kennismaking voor alle youngsters op AGS.
 
Noteer dus alvast de datum in je agenda! Het is geheel vrijblijvend en iedereen is welkom.
Indien mogelijks schrijf jullie in via I-golf.
 
Indien dit niet zou lukken, mag je altijd een bevestiging versturen naar youngstersags@gmail.com
 
 
Stefan Cramers 
Youngsters Captain

Youngsters/Young Adults nieuws - vervolg
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Allemaal goed en wel, maar waar vind ik die gegevens dan terug?
 
Als je je inschrijft voor een wedstrijd, kan je in de kalender in de deelnemerslijst de gegevens van alle medespelers
raadplegen door simpelweg op de naam van een medespeler te clicken (foto 2 en 3).
 
 
Enkel de gegevens die jij zichtbaar maakt, zijn op dit scherm te zien.  
 
Handig toch!
 
 
 
 
Anne-Marie
Een carpoolende golfer
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Hoe green is een golfer - vervolg van vorige editie
 
 
Ik wil best wel “green” zijn, denk je dan na het mooie artikel van Jan in de vorige gazet.
Ik wil samenrijden met Anne-Marie, maar ik heb haar telefoonnummer niet en op AGS mogen ze geen telefoonnummers
delen met de leden (Wet op de privacy).
Maar niet getreurd, I-golf biedt hiervoor een oplossing :
 
In je persoonlijk profiel bepaal je zelf  welke gegevens je wil delen met de leden van AGS, dus vb. je GSM-nummer of
je e-mailadres en nog een paar andere gegevens…
 
Dit is hoe je tewerk gaat: Als je ingelogd bent in I-golf, click op het mannetje bovenaan in de keuzebalk en ga vervolgens
naar “Instellingen”, daar krijg je een aantal gegevens, waaronder je GSM-nummer die je kan zichtbaar maken  in I-golf
(foto 1).
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Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem                                                     Ma – vrij : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 17u30 

03/320.80.80 – dir@adrconstruct.be                                                         Zaterdag : 10u00 – 15u00 enkel op afspraak 
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Seniorennieuws
 
Beste leden, 50 plussers,
 
We wensen aan alle leden van AGS het beste voor het nieuwe golfseizoen, maar in het bijzonder aan alle leden die in
2020 50 jaar jong worden of meer.
Als Senior Captain van AGS heb ik de eer deze leeftijdscategorie te vertegenwoordigen in het sportcomité en bij de
talrijke activiteiten die zo interessant zijn voor onze leeftijdscategorie.
Naast de traditionele golfwedstrijden, zowel in het weekend als gedurende de week, zijn er ook elk jaar een aantal
activiteiten die door ons specifiek voor jullie 50+ worden voorzien.
 
Een midweek uitstap, als jaarlijks terugkerende “Seniorenuitstap" die dit jaar opnieuw richting Duitsland gaat, name
lijk naar Hotel- & Golfresort Clostermanns Hof van zondag 17 mei tot en met woensdag 20 mei. Informatie en instructies
voor inschrijving werden via mail aan alle AGS Senioren gestuurd. Het belooft een toffe editie te worden.
 
Het Jaarlijks Seniorenklassement, is een soort Order of Merit, die over gans het seizoen loopt en meerdere wedstrij
den omvat. Het klassement wordt opgemaakt op basis van de resultaten van een beperkte selectie van weekwedstrij
den op uiteenlopende banen, gekozen uit de weekwedstrijden van de kalender:

Seniorenklassement 2020

1.  Wo   1 april              Cleydael
2.  Wo   13 mei             Winge
3.  Wo   10 juni             Steenhoven
4.  Di     28 juli               Louvain La Neuve
5.  Wo   12 augustus     Keerbergen
6.  Wo   2 september    Brabantse
7.  Wo   21 oktober       Ternesse
 
Bij elke wedstrijd worden er, naast de traditionele prijzen, ook twee extra rangschikkingen volgens Stableford opgesteld
door ons, één voor de 50+ dames en één voor de 50+ heren. Voor het seniorenklassement worden aan de eerste 15
deelnemers in deze twee rangschikkingen punten toegekend volgens deze puntenverdeling:

1ste:                  5 punten
2de en 3de:       4 punten
4de tot 6de:       3 punten
7de tot 10de:     2 punten
11de tot 15de:   1 punt

Om zo veel mogelijk senioren de kans te geven aan deze regelmatigheidsprijs deel te nemen en om de spankracht aan
te houden tot het einde van het seizoen zullen de vijf beste resultaten uit deze rangschikkingen meetellen voor het
uiteindelijke seniorenklassement. Bij gelijke stand, geven de behaalde stableford punten de doorslag. Als je vijf maal
deelneemt, heb je dus zo goed als evenveel kans om het seniorenklassement te winnen als iemand die alle zeven
wedstrijden deelneemt.
 
Golf Vlaanderen kwalificatie Van Lanschot trofee: woensdag 10 juni Steenhoven, eveneens meetellend voor het
seniorenklassement hierboven. De winnaars zullen mogen deelnemen aan de halve finale op zaterdag 11 juli op Ter
nesse.

Verschillende Seniorenontmoetingen waarbij een wedstrijd gespeeld wordt tegen 50+ spelers van een andere golfclub.
Ook hier wordt de dag steevast afgesloten met een gezellig diner.

Reeds gepland:
- Dinsdag 16 juni: Seniorenderby Groenenhoek (nieuw)
- Dinsdag 7 juli: Seniorenontmoeting RAAGC (Anderlecht)
- Maandag 31 augustus: Seniorenontmoeting Beveren Golfclub
- Seniorenontmoeting Flanders Nippon, wellicht na de zomer, datum nog niet definitief
 
Interclub Senioren als competitief hoogtepunt van het jaar. De AGS ploeg wordt samengesteld met 12 spelers van
Hcp 12,5 tot 24,5, waarbij elke wedstrijddag 6 spelers in 3 duo’s en vergezeld van caddie’s een 4BBB match spelen
tegen een andere club.
 
Kom je in aanmerking en wens je mee te doen, dan dien je te reageren op de interclub uitnodiging die bij het begin van
elk seizoen verstuurd wordt aan alle leden die in aanmerking komen.
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Voor de deelnemers van dit jaar: de wedstrijden hebben plaats op de volgende dagen, blokkeer ze alvast in je agenda.
 
- Donderdag 10 september
- Woensdag 16 september
- Dinsdag 22 september
- Woensdag 30 september (Finale)
 
De Closing Cup Senioren wordt gespeeld op woensdag 28 oktober op de compact holes van AGS. Naast de ludie
ke golfformule van de dag worden de Senior Kampioenen (dame en heer) van het jaarklassement gehuldigd samen met
de winnaars van de dag.

Sociale activiteiten zonder golf, ook dit jaar zullen gelijkaardige activiteiten volgen:
 
1. Bowling namiddag gevolgd door een gezamenlijk diner, meestal vóór de eindejaar periode.
2. Sociale activiteit (zonder golf) al dan niet eveneens gecombineerd met een diner.
 
Zo konden we op 20 februari genieten van een rondrit en wandeling in de haven van Antwerpen, vakkundig begeleid
door onze Vice-Captain Patrick Bisschops als erkend haven- en stadsgids.
Voor dit jaar zullen er gelijkaardige gezellige activiteiten gepland worden.
 
Inschrijving voor deze activiteiten is mogelijk wanneer  ze verschijnen in de kalender van i-golf.
 
Hoe blijf je op de hoogte van de meest actuele situatie? 

Informatie over deze activiteiten ontvang je vooral via onze “AGS Senioren” groep op Telegram. Hoe neem je deel aan
dit kanaal? Je dient zelf initiatief te nemen door de volgende stappen te ondernemen. Je navigeert naar http://t.me, je
maakt een account aan, je zoekt de groep “AGS Senioren” en je klikt op de link van de groep “Lid maken”. Ik moedig
iedere AGS 50+ aan om gebruik te maken van deze moderne en gemakkelijke manier om met elkaar informatie uit te
wisselen over het clubleven van een AGS 50+ golfer.
 
Alle bovenstaande 50+ activiteiten zijn alleen mogelijk omdat een groep vrijwilligers, het seniorencomité, de organisa
tie ervan ter harte neemt. Aarzel niet om ons aan te spreken bij de talrijke mogelijkheden of om contact te nemen door
ons een berichtje te sturen. Uiteraard vind je ons in de “AGS senioren” groep.
 
Veel plezier en tot bij de volgende gelegenheid,
 
Erik Van Himbergen (Senior Captain), Chris Goetschalckx (Senior Vice-Captain), Anne-Marie Keyenberg, Christiane
Colpaert, Arthur Schoonvliet, Erik Gemoets, Jan Van den Berghe, Jean Callot, Jos Gys, Marc Tielemans

Seniorennieuws - vervolg
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De AGS Stewards: de verwachtingen voor 2020
 
 
Je zou het nog niet zeggen, maar de lente komt er aan. En met de lente ook het nieuwe golfseizoen.
 
Nu hebben we de afgelopen maanden ongelofelijk geluk gehad met het weer, zodat de voorbije wintermaanden
praktisch alle geplande wedstrijden op de compacts zijn kunnen doorgaan en deze wedstrijden zelfs bijna altijd quali
fying waren. Veel 36 plussers hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om tijdens deze wintermaanden hun
handicap te verlagen of zelfs hun 36 handicap te behalen en door te stoten naar de “grote baan”.
 
Normaal begeleiden de stewards enkel de compact wedstrijden tijdens het officiële golfseizoen. Dus vanaf het ope
ningsweekend (eind maart) tot aan het closing weekend (eind oktober). Maar omdat we hebben gemerkt dat we al
enkele jaren, wegens het goede weer in november, ook dan nog in “normale” omstandigheden kunnen golfen, hebben
we met de Stewards beslist om in 2020 ook in november compact wedstrijden te begeleiden.
 
De groep werd wat uitgebreid en de veertien stewards zullen ingezet worden op de compactwedstrijden vanaf het
openingsweekend tot en met eind november 2020. Ook als er dit jaar compactwedstrijden op andere banen dan AGS
worden georganiseerd, zullen we trachten voor die wedstrijden eveneens stewards te voorzien.
 
Aan het systeem van begeleiden van de compactwedstrijden van AGS verandert er in 2020 weinig. De feedback die
we rechtstreeks kregen van de spelers of die we konden halen uit de bevraging, was in overgrote mate positief, zodat
we op de ingeslagen weg voortgaan.
 
Het systeem van de stewards op AGS heeft maar één doel: beginnende golfers te ondersteunen om met plezier, vlot,
conform de golfregels en met respect voor de golfetiquette, de golfsport te leren beoefenen.
De taken van een steward op AGS zijn te groeperen in drie belangrijke functies: gastheer/gastvrouw, hulpverlener en
controleur.
 
         Gastheer/gastvrouw:
               • Begroeten van de spelers (gezamenlijk aan sponsorbord 10’ voor start van de wedstrijd)
               • Eventuele toelichting van speciale omstandigheden op de baan
               • Aanspreekpunt zijn vóór, tijdens en na de wedstrijd
               • Controleren van de scorekaarten
               • Prijsuitreiking met korte evaluatie van de wedstrijd en eventueel melden van komende evenementen
 
         Hulpverlener:
               • Verloren materiaal zo mogelijk terugbezorgen (of afgeven op secretariaat)
               • Actie bij ongevallen (112 bellen en onthaal verwittigen)
               • Actie bij onweer of stormweer
                        - Definitief afblazen van de wedstrijd enkel bij uitzonderlijke omstandigheden (inschrijvingsgeld wordt
                          terugbetaald aan de deelnemers)
                        - Tijdelijk opschorten van de wedstrijd (nooit langer dat 30’)
 
         Controleur:
               • Toezicht op de correcte toepassing van de spelregels
               • Toezicht op de snelheid en vlotheid van het golfspel
               • Toezicht op de golfetiquette (pitchfork, plaatsing trolleys en golftassen, ...)
               • Controle van de verplichte kledij, zoals deze voorgeschreven zijn in de AGS Startersgids op pagina 14
 
 
Een steward is geen “pakkeman”. Het is niet de bedoeling dat hij/zij zoveel mogelijk mensen op fouten betrapt, maar
een steward moet wel de spelers op een vriendelijke en beleefde manier er op wijzen wanneer zij een fout hebben
begaan. Soms kan/moet  dit onmiddellijk, soms tussen het spelen van twee holes, soms zelfs pas na de wedstrijd. Een
steward is ook geen lesgever (daar hebben we onze pro’s voor). Verwacht niet dat de steward u tijdens de wedstrijd
advies zal geven over club- of shotkeuze of uw techniek zal bijschaven.
 
 
We kijken uit naar een fantastisch nieuw golfjaar.
Tot op de baan!
 
Jan Van den Berghe
Head Steward
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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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www.kbc.be

KBC Verzekeringen A12 Rupel
B.L. de Borrekenslaan 111 - Tel. 03 376 48 48

a12rupel@verz.kbc.be

Verbonden agent, BE 0728.76.51.56 van KBC Verzekeringen NV

Samen slaan 
we een 

hole-in-one!

Pro's Corner
 

 
 
 Hoe de bal slaan uit diepe rough? 
 
 
     1. Hou je club lager vast op de grip. Dit verkort de shaft en bevordert een betere aanvalshoek bij je downswing.
        Daardoor vermindert de hoeveelheid gras die komt vast te zitten tussen je clubblad en de bal.

     2. Hou je club steviger vast met je linkerhand (voor rechtshandigen), zo voorkom je dat het clubblad draait
        bij de “impact”.

     3. Zet je voeten zó dat de bal in het midden van je voeten  ligt.

     4. Plaats je gewicht meer op je voorste voet bij het adresseren en bij je “downswing”. Dit maakt het mogelijk om        
        de juiste aanvalshoek te bekomen om naar beneden te slaan op je bal. Zorg ervoor dat je je gewicht niet verplaatst
        naar je achterste been tijdens je downswing.

     5. Ten laatste, het belangrijkste van al: neem een club met veel hoek (bv. een 9, een P of een S).
 
        “Don’t bite off more than you can chew” of vrij vertaald “Neem niet teveel hooi op je vork”.
 
        Als je bal zo slecht ligt dat je hem niet kan zien van meer dan twee meter afstand, wees dan realistisch en
        sla je bal gewoon terug op de fairway. Eén slechte slag op een hole is al erg genoeg.
        Zorg er dus voor dat je volgende slag tenminste een makkelijke is!
 
 
 
Adrian Jones
PGA Professional
Head Pro AGS
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Rabbits/Starters nieuws
 
 
Beste Rabbits/Starters,
 
De meesten weten het wel: elke zaterdag en zondag om 11.00 uur (en vanaf het zomerseizoen ook vrijdag om 18.00uur),
wordt er voor de beginnende golfers een starterswedstrijd georganiseerd op de compact holes.
 
Ontspannend, gezellig en leerzaam. Je leert het spel, je speelt een echte wedstrijd, en de aanwezige steward kijkt toe
op de naleving van de regels en geeft naderhand op de prijsuitreiking enkele speltips.
 
Het gaat bij deze Rabbit wedstrijden dus enerzijds om het leereffect en anderzijds om de beginnende golfers enthou
siast te maken tot het behalen van handicap 36. Deze handicap geeft je toegang tot de wedstrijden die AGS organiseert
op een 9- of 18-holes baan.
 
De wedstrijden worden via I-golf aangekondigd en staan een 10-tal dagen vooraf ‘open’ voor inschrijving.
Snel inschrijven is de boodschap. Zoals blijkt, zijn deze wedstrijden snel volgeboekt.
 
Indien je bent ingeschreven en door omstandigheden niet kan deelnemen, vragen wij om je terug uit te schrijven. Als
je op de dag van de wedstrijd zelf verhinderd bent, laat het dan telefonisch weten aan het secretariaat/golfshop. Zo kan
uw plaats alsnog worden doorgegeven aan een andere aanwezige starter/rabbit.
 
Vanaf half mei organiseren we 1x per maand (woendagavond) op AGS een wedstrijd voor spelers/speelsters met
handicap 36. Eerst en vooral omdat hiervoor interesse blijkt te zijn en anderzijds om het groepsgevoel te versterken.
Let wel, deze wedstrijdjes (non-qualifying) zijn enkel toegankelijk voor spelers met handicap 36, ook indien er nog vrije
plaatsen zouden zijn.
 
Mag ik hopen op jullie aanwezigheid?
 
Bij deze wens ik jullie alvast een succesvol zomerseizoen.
 
 
Bart Van den Bussche
Rabbits/Starterscaptain AGS
 

Juniornieuws
 
Bij het schrijven van dit artikel zijn we het jaar gestart met een kleine 30-tal Juniorleden, een soortgelijke situatie als in
het voorjaar 2019.  Op het einde van 2019 hadden we bijna de kaap van 50 Juniorleden gerond, hopelijk kunnen we dit
jaar die mijlpaal wel bereiken…

Enkele weetjes over onze Juniors :
 
     - Onze beste Junior is momenteel Mirthe met een handicap van 9.8, Mirthe is net 13 jaar geworden.
     - Onze beste mannelijke Junior is Lars Franken, hij heeft een handicap van 25.
     - 65 – 70 % van onze Juniorleden zijn jongens, 30 – 35 % zijn meisjes.
     - Onze jongste juniortelg is Victor-Emmanuel Hertogs, Victor-Emmanuel wordt eind dit jaar 7 jaar.
 
     - Junior ben je tot je 18e, dit jaar hebben we 5 Juniors die aan hun laatste Juniorjaar begonnen zijn : Lars Franken,
       Thomas Ghysels, Lucas Marichal, Silke Van Ingelgem en Maité Verhulst.
 
Aangezien het seizoen weldra gaat beginnen, is de zomerkalender zo goed als afgerond.  Ook dit jaar hebben we weer
ons Clubkampioenschap stroke play, de verschillende rondes met match play wedstrijden om uiteindelijk tot onze match
play kampioen(e) te komen, het skills & drills kampioenschap, Junior opendeurdagen, jeugd workshops in april, stage
in augustus, de pluim van het jaar… enzovoort.  
We proberen een juiste mix tussen trainingen o.l.v. Alain en wedstrijden bij elkaar te knutselen.
 
Binnenkort beginnen de trainingen op zaterdag, woensdagnamiddag en af en toe op dinsdagavond.  We hopen jullie
er vaak te mogen bewonderen !
 
Stefan Poppe
Junior captain
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Matchplay  Clubkampioenschap 2020 op AGS (max. HCP 35)
 
 
Beste AGS en Country leden,
 
Ook dit jaar wordt er op de AGS compact holes een Matchplay Clubkampioenschap georganiseerd.
 
De inschrijvingen lopen tot 20/4/2020 en staan open voor spelers tot handicap 35,0.
 
De wedstrijden zelf starten vanaf 4/5/2020 en lopen tot zondag 18/10/2020, op data door de spelers vrij te kiezen tijdens
de weekdagen en binnen de voorziene periodes (*).
 
Indien U geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze competitie kan u zich inschrijven via de  overeenkomende
activiteit in i-Golf.
 
Het maximaal aantal deelnemers is 64. Na het afsluiten van de inschrijvingslijst zal een deelnemerslijst opgesteld
worden en zal een wedstrijdindeling ‘ad valvas’ in de bar uitgehangen worden, zodat de deelnemers hun tegenstrevers
kennen en kunnen contacteren voor hun individuele wedstrijden. Mocht het aantal inschrijvingen groter zijn dan 64,
zullen de spelers met de hoogste handicap uit de inschrijvingslijst worden geschrapt. Bij gelijke handicap telt
het tijdstip van inschrijving.
 
Indien de winnaar weet dat hij/zij niet kan deelnemen aan de volgende ronde of tussen het spelen van de volgende
ronde(s) gekwetst en/of ziek wordt, gaat de verliezende speler vanaf de kwartfinale door naar de volgende ronde.
 
Meer informatie over het wedstrijdverloop en het wedstrijdreglement kan op de AGS website teruggevonden worden.
 
Wij hopen dat dit initiatief ook dit jaar een succes wordt en zien uw inschrijving graag tegemoet.
 
(*) :
Inschrijving tot 20/4:
 
1ste voorronde (1/32ste) : 4/5 tot 14/6
2de voorronde (1/16de) : 15/6 tot 19/7
1/8ste finale : 20/7 tot 06/9
1/4de finale : 07/9 tot 04/10
1/2de finale en finale : zondag 18/10
 
       1/32e, 1/16e, 1/8e :  worden gespeeld over 12 holes (2 x 6)
       1/4e, 1/2e en finale worden gespeeld over 18 holes (3 x 6)
 
 
Met sportieve groeten,
het Captains team
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Interclub
 
Jaarlijks organiseert de Koninklijke Belgische Golf Federatie (https://golfbelgium.be/nl) een aantal Interclubwedstrijden
waarbij Belgische golfclubs en -scholen het tegen elkaar opnemen.   De laatste jaren heeft AGS hiervoor steeds een
ploeg afgevaardigd, en eveneens het inschrijvingsrecht per ploeg betaald, en dit in de volgende categorieën :
 
     • Heren 3 : Handicap 8.5 – 24.4
     • Heren 4 : Handicap 12.5 – 24.4
     • Dames 2 : Handicap 10.5 – 24.4
     • Senioren Heren 2 : Handicap 12.5 – 24.4 en leeftijd > 50 jaar (In 2020, vanaf geboortejaar 1970).
 
Info over de officiële reglementen, resultaten uit het verleden, etc... vind je online op de hierboven vernoemde website.
 
Interclub wordt gespeeld volgens de formule matchplay zonder verrekening van handicap.  Bij de Heren- en Dames
wedstrijden is dit in een 1-tegen-1 format, bij de Seniorenwedstrijden is dit in een 4 Ball-Best Ball format.
 
Elke ploeg wordt in een poule van 4 ingedeeld en moet tegen elke tegenstander uit de poule 1 wedstrijd op een neutraal
terrein spelen.  Het terrein wordt bepaald door de KBGF.  Bij de Heren- en Dameswedstrijden is dit steeds hetzelfde
terrein, bij de Seniorenwedstrijden zijn dit 3 verschillende terreinen.  Dit jaar speelt H3 in Waregem, H4 in La Bruyère
en D2 in Keerbergen.  Na afloop van de 3 wedstrijden wordt er in elke poule een ranking opgesteld, de winnaar van de
poule promoveert naar een hogere divisie, de verliezer van de poule degradeert naar een lagere divisie en de 2e en 3e
van de poule blijft gewoon in dezelfde divisie.  In het geval een ploeg zich in divisie 2 bevindt en de poule wint, volgt er
nog een bijkomende play-off wedstrijd met een andere poulewinnaar om te beslissen over definitieve promotie naar
divisie 1.
 
Zoals aangegeven, bij de Heren- en Dameswedstrijden speelt men matchplay zonder handicapverrekening in een 1-
tegen-1 format.  Per wedstrijddag zijn er 5 spelers/speelsters die telkens een individuele wedstrijd spelen tegen een
tegenstander van een andere golfclub.  Om de dagwedstrijd te winnen moeten er dus minstens 3 van de 5 wedstrijden
gewonnen worden.  Bij de Seniorenwedstrijden speelt men matchplay zonder handicapverrekening in een 4 Ball-Best
Ball format.  Per dag zijn er 6 spelers die telkens in een team van 2 spelers/team een wedstrijd spelen tegen 2 tegen
standers van een andere golfclub. Om de dagwedstrijd te winnen moeten er dus minstens 2 van de 3 wedstrijden ge
wonnen worden.
 
Per categorie zijn er verschillende divisies.  Divisie 1 bestaat uit 8 golfclubs en wordt verdeeld in 2 poules van 4 ploegen,
vanaf divisie 2 bestaat elke divisie uit 16 golfclubs onderverdeeld in 4 poules van 4 ploegen.  Momenteel, voor het jaar
2020, is de stand van zaken wat betreft de AGS-ploegen de volgende :
 
     • Heren 3 : Divisie 4 (in totaal 5 divisies)
     • Heren 4 : Divisie 2 (in totaal 5 divisies)
     • Dames 2 : Divisie 3 (in totaal 4 divisies)
     • Senioren Heren 2 : Divisie 5 (in totaal 10 divisies)
 
Als onze Heren 4 ploeg na winst in 2019 ook dit jaar zou winnen, dan heeft AGS voor de 1e keer in de geschiedenis
van de club een ploeg die ons vertegenwoordigt in de hoogste divisie van een bepaalde categorie.  Ik hoop dat ieder
een mee supportert om deze mijlpaal in onze clubgeschiedenis af te kunnen dwingen.   Voor dit jaar 2020 werden de
volgende wedstrijddata vastgelegd :
 
     • Heren- en Dameswedstrijden : zaterdag 25 april, zondag 26 april, vrijdag 1 mei.
     • Seniorenwedstrijden : donderdag 10 september, woensdag 16 september, dinsdag 22 september.
 
Bij de Heren- en damesploegen bestaat een ploeg uit minstens 11 personen.   Indien mogelijk worden er ook 1 of
meerdere reserves aangeduid.  Per wedstrijddag wordt de ploeg als volgt ingedeeld : 1 Captain, 5 Spelers, 5 Caddies. 
Bij de Seniorenploeg bestaat een ploeg uit minstens 7 personen.  Indien mogelijk aangevuld met extra personen die de
rol als caddie kunnen en willen vervullen.   Alle spelers en speelsters die in aanmerking komen om deel uit te maken
van een ploeg krijgen hiervoor, in de 1e helft van februari, via I-Golf, een officiële uitnodiging. 
 
In de maanden maart en april volgen er onder leiding van de Pro’s nog een aantal oefensessies op AGS om op die
manier het team klaar te stomen voor de 1e wedstrijddag op 25 april.  Op de laatste wedstrijddag of mogelijk ietwat
later volgt er dan nog het traditionele Interclubfeest waar alle leden en sympathisanten zich via I-Golf kunnen voor in
schrijven.   Hopelijk wordt het een groot feest !!!
 
Stefan Poppe
Interclub captain
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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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Ook dit jaar zijn G-sporters welkom!
 
 
 
Gelijke kansen vinden we zeer belangrijk. AGS engageert zich sinds enkele jaren om open te staan voor mensen met
een beperking.
 
 
Via ons project G-golf, in samenwerking met Golf Vlaanderen en G-sport Vlaanderen, kunnen wij een aangepaste be
geleiding voorzien voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking.
 
 
Ken je iemand die ook graag eens komt proberen of golf iets voor hem of haar is? 
 
 
Schrijf hen dan in voor een gratis individuele les bij onze golfpro Alain.
 
 
Alain bekijkt samen met hen wat de mogelijkheden zijn.
 
 
 

Ik hou van golf. 
En jij?
Uitzonderlijk aanbod voor jongeren met autisme 
of een lichte fysieke beperking (van 8 tot 18 jaar)

Golf is een rustige sport met 

duidelijke spelregels.

Kom en ontdek het tijdens 

een gratis proefles.

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

Schrijf je nu in voor een gratis  
privé- of groepsles (max. 6 personen).  
Mail naar info@ags.be of bel 03 887 01 70

Lees alles over G-golf op www.ags.be
Antwerp Golf School, Groenenhoek 10, Aartselaar

 Volg ons op Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
Meer info hierover kan je terugvinden op onze website: www.ags.be/g-golf/
 
 
Bie
G-golf captain AGS
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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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Ladiesnieuws
 
 
 
Hallo iedereen,
 
 
Het nieuwe seizoen begint binnenkort, we zijn onze clubs aan het oppoetsen en misschien stilaan al wat terug aan het
oefenen...

Als het weer een beetje meevalt wordt 2020 een super seizoen.
We beginnen er al aan op de C-baan van Ternesse op maandag 16 maart, altijd een leuke wedstrijd gevolgd door een
lekkere lunch.
 
De namiddagen en de afterworks liggen ook allemaal vast.
Sommige zullen een extraatje hebben, maar dat wordt later nog gecommuniceerd.
 
De ladiesdag en het weekend worden hopelijk weer een groot succes.
Met de ladiesdag op 13 juni gaan we naar Cromstrijen en op 5 en 6 september gaan we op weekend naar Dorhout Mees.
Ik heb, naar goede gewoonte, voor die dagen alvast het zonnetje besteld! 
 
 

Catherine Cassiers
Ladies Captain
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En tot slot...
 
 
Ziezo, weeral een goedgevulde gazet. En een mooie kalender voor het nieuwe seizoen.
 
Wij zijn er in ieder geval al enthousiast over!
 
 
 
Tot op de golfbaan,
Anne-Marie en Chris
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