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Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
De coronacrisis houdt reeds maanden
de wereld in de ban en het einde is nog
niet in zicht.
Wat aanvankelijk als een banaal griep
je werd omschreven is uiteindelijk
uitgegroeid tot een ware pandemie die
ons leven reeds maanden in de greep
houdt.
 
Op onze druk bijgewoonde Nieuw
jaarsreceptie mocht ik als voorzitter
een rijkgevulde sport- en wedstrijdka
lender voorstellen.
De openingscup waar we allen reeds
maanden naartoe leefden, onze open
deurdagen, alle interclubvoorberei
dingen en interclub zelf, alles diende
te worden gecanceld.
 
Dank zij het goede lobbywerk van Golf
Vlaanderen mochten we begin mei
onder strikte voorwaarden samen met
tennis en paardrijden onze geliefkoos
de sport als eerste opnieuw beoefe
nen.
Een oprechte dank aan alle vrijwilligers
die zich gedurende weken hebben
ingezet om de opgelegde voorzorgs
maatregelen strikt te laten naleven
door onze leden.

 
Ook Kris heeft in deze coronatijd niet
stilgezeten. Reeds lang geplande
werkzaamheden aan onze terreinen
werden geconcretiseerd en het resul
taat mag er best zijn en wordt door
iedereen naar waarde gesmaakt.
 
Ondertussen zijn de wedstrijden weer
aangevat op onze compact holes en
kan er weer op verplaatsing worden
gespeeld.
 
Op maandag 20 juli vond  op de golf
club Reymerwael ons jaarlijks club
kampioenschap plaats.
Een zonovergoten dag met een ruim
en sterk deelnemersveld bij de man
nen. Axel Dellaert mocht zich voor het
tweede jaar op rij tot clubkampioen
2020 kronen. Bij de vrouwen was de
tegenstand wat minder groot. Hier viel
de titel te beurt aan Dominique Pos
son.
Na het lauweren van de beide laurea
ten werd de dag sfeervol afgesloten
met een glaasje bubbels.
 
De interclub voor senioren gaat dit jaar
wel door. De voorbereidingen zijn
reeds volop aan de gang en we willen
net als vorig jaar weer schitteren.
Een derde opeenvolgende promotie
naar een hogere reeks is onze target.*
 
Op zondag 6 september vindt onze
eerste opendeurdag van het jaar
plaats. We hebben nog heel wat in te
halen en willen er dus zeker samen met
jullie weer een mooi event van maken.
`
Warme oproep aan onze leden om
vrienden en familie uit te nodigen voor
deze dag om hen te laten kennisma
ken met deze fantastische sport.
Wij zorgen voor de sfeer en het nodige
amusementsgehalte.
 
Tot slot wens ik jullie nog een heel fijne
vakantie toe, voor de meesten onder
ons in eigen land.
Hou het vooral gezond en volg strikt
de nodige veiligheidsmaatregelen op
om uzelf en ook anderen niet in gevaar
te brengen.
De weg naar AGS om een balletje te
slaan en te genieten van ons zonover
goten terras met een glaasje erbij ligt
steeds voor jullie open.
 
 
Philippe Van De Kerkhove
President                                            
                             *Afgelast door KBGF
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,  
 
 
Bij historische gebeurtenissen weet je meestal nog waar je exact was en hoe je dit nieuws vernam.  Ik weet nog goed
dat ik net rechtsomkeer had gemaakt van een meeting in Antwerpen centrum die niet doorging.  Via het radionieuws
vernam ik dat er ernstige beslissingen gingen volgen. 
 
Na lang wachten wisten we eigenlijk nog niet veel. Winkels mochten enkel tijdens de week geopend worden en wat
met golf?  De golffederatie bracht dan tegen het weekend meer duidelijkheid.  Golfen kon niet – alles ging op slot.   
 
Een donderslag bij een heldere hemel. Een hemel die net opklaarde na een periode van extreme neerslag.  Nog nooit
hebben we een periode gehad met onafgebroken mooi weer dan tijdens de lockdownperiode.  Ideale omstandigheden
om onze terreinwerken uit te voeren.   
 
We hebben de tees op holes 2, 4, 5 en 6 volledig vernieuwd en voorzien van nieuwe beregening.  
De oude green 4  is volledig afgebroken en we hebben een nieuwe green aangelegd. 
Achter green 5 hebben we de talud opnieuw aangelegd, zodat deze minder steil geworden is.  
We hebben de oefenbunker en green vernieuwd en we hebben een nieuwe oefenbunker en green gebouwd naast de
grasafslag.  
Bijkomend hebben we drainagewerken uitgevoerd op de driving range en achter green 5.  
 
 
In de clubhuisomgeving hebben we de tegels vernieuwd en ons dakterras aangepakt.  Met de hulp van onze nieuwe
sponsor Gunther De Herdt van Renodecor kunnen we vandaag genieten van het mooie dakterras. Mooi werk Gunther !  
 
 
Eveneens in het clubhuis en op het terras heeft onze sponsor Lucide nieuwe verlichting geleverd.  Hartelijk dank aan
Ward en Lutgart, die toch liever een prijsuitreiking hadden gesponsord met onze Opening Cup.  
 
 
Voor de overige geplande infrastructuurwerken hebben 2 buurtbewoners een aanvraag ingediend tot vernietiging van
de afgeleverde vergunning.  Opnieuw zullen we onze motivering onderbouwen en we blijven ervoor gaan om een ver
nieuwde overdekte afslagplaats te kunnen bouwen.  
 
 
Sinds 4 mei kan er terug gespeeld worden en het was fijn om jullie terug te kunnen verwelkomen op onze club.  In het
nieuwe normaal, met een reservatiesysteem en onnoemelijk veel aanpassingen na elke bijeenkomst van de veiligheids
raad.  Telkens opnieuw was het na deze bijeenkomst wachten op de wetteksten die dan toch weer anders genuanceerd
waren als de interpretatie van de media.
 
Na publicatie van de FAQ werden er per sector nog specifiekere maatregels uit de doeken gedaan.  We hebben er
telkens voor gekozen om de publicatie van de FAQ en het advies van de golffederatie af te wachten om de correcte
informatie te kunnen communiceren.  
 
We hebben de capaciteit van de wedstrijden op AGS verhoogd en bekijken momenteel de mogelijkheid  tot een capa
citeitsverhoging voor de wedstrijden op verplaatsing.   
 
We vinden het fijn dat jullie massaal terug genieten van de golfsport en we hopen dat de beleidsmakers het inzicht
hebben dat de golfsport wel in veilige omstandigheden kan georganiseerd worden zodoende dat deze maatregelen
niet hoeven teruggeschroefd worden. 
 
Hiervoor vragen we ook aan jullie een extra inspanning om nog steeds de afstandsregels en handhygiëne correct toe
te passen.  
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We worden gedwongen om onszelf opnieuw uit te vinden. De gemiste voorjaarscampagne met 2 opendeurdagen en
bijhorende groepslessen is een forse aderlating.   
 
Mag ik hierbij een oproep lanceren om onze “Sla je slag campagne” en “Staycation zomeractie” zo veel mogelijk te
delen met je kennissen en vrienden.   Op vraag van de golfclubs ondersteunt de golffederatie de acties van de aange
sloten clubs met een mediacampagne en een TV spot.  
 
 
De inschrijvingen voor onze opendeurdag op 6 september staan reeds open op onze website.  Ook deze dag zal anders
verlopen als zovele jaren.   Wij  hebben diverse scenario’s klaarliggen om deze dag te kunnen organiseren onder de 
geldende omstandigheden.  
 
Wat het najaar brengt, is nog even voorzichtig afwachten, maar met het Matchplay en Strokeplay clubkampioen
schap hebben we toch 2 belangrijke afspraken op onze kalender kunnen behouden.  
 
Ik wil graag afsluiten met een applaus en een woord van dank voor onze lokale helden.  En dat zijn de vele vrijwilligers
die ons hebben bijgestaan om de heropstart in goede banen te leiden. Een dikke merci, zonder jullie was ons dit niet
gelukt.  
 
Ten gepaste tijden willen we samen het glas heffen tijdens een heuse golfhappening, in een periode waar we dat terug
kunnen.  
 
Keep it safe en geniet van het golfspel,  
 
 
 
Kris Van Ingelgem 
Manager AGS 
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Nieuwe AGS Sponsor 
 
 
 
 
Wij stellen graag onze nieuwe sponsor voor: RENODECOR 
Gunther De Herdt heeft ons dakterras gerenoveerd en de losliggende tegels vervangen op ons terras.  
Gunther is een veelzijdig zelfstandig aannemer die diverse werken kan uitvoeren.  Handig dat alle werken uitgevoerd
worden of gecoördineerd worden door 1 persoon.  Gunther heeft expertise in volgende werkzaamheden: 
 
 
•       Elektriciteitswerken 
•       Dakvensters 
•       Deuren 
•       Renovatie 
•       Gyproc 
•       Tuinschermen 
•       Badkamers 
•       Schrijn- en timmerwerk 
•       Onderhoud 
•       Schilderwerken 
•       Vloer- en tegelwerken 
•       Roofing daken 
•       Algemene loodgieterij 
•       Terrassen: bankirai of klinkers
 
 
Contactgegevens: 
De Herdt Gunther 
Lindelei 145 
2620 Hemiksem 
0496/67 64 44 
gunther@renodecor.be 
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Captain's Column
 
 
2020, wat een seizoenstart!!
 
Wedstrijdkalender
 
We waren onze zomerkalender aan het finaliseren en de openingswedstrijd viel al in het water. De daaropvolgende
maanden werden er stelselmatig wedstrijden geschrapt tot we half juni te Brasschaat terug mochten starten met
kwalificatie wedstrijden op verplaatsing.
 
Dat elkeen, na maanden te hebben geoefend op de club, zijn kunnen wou tentoonspreiden had zijn gevolg naar het
aantal inschrijvingen/wedstrijd. Deze waren direct volgeboekt tot licht ongenoegen van velen onder ons. De boodschap
blijft “Hou de inschrijvingsperiode nauwgezet in het oog”.
 
Ondertussen is de zomerkalender terug op punt gesteld en zijn we “voorlopig” op de meeste clubs terug welkom, zij
het onder voorwaarden waaronder: beperkingen in aantal deelnemers daar men de eigen leden, vooral in het weekend,
voorrang verleent, meer intervaltijd tussen flights, e.d. Momenteel trachten we nog bijkomende wedstrijden in te
plannen zodat iedereen alsnog zijn gading krijgt. 
 
Matchplay
 
Begin juni is de aanzet naar het “Matchplay clubkampioenschap” ook van start gegaan, dus afspreken maar en de
speeldatums respecteren daar we alles moeten afhandelen op een kortere periode.  
 
Clubkampioenschap
 
Dit evenement vindt doorgaans plaats in mei maar door de covidperikelen hebben we dit kunnen verplaatsen naar 20
juli. Deze wedstrijd werd gespeeld te Reymerswael over 2 x 18 holes bij zonnig weer en het altijd aanwezige briesje. De
terreincondities waren perfect voor deze wedstrijd, mooie fairways, snelle greens en stugge begroeiing.
7.00 uur en daar waren de 20 deelnemende leden. De ontvangst, lunch en bediening waren weer outstanding en ieder
een keerde na de prijsuitreiking moe maar voldaan huiswaarts rond de klok van ????  
 
 
 
 
 
 
Onze Clubkampioenen 2020 zijn   
 
 
 
Clubkampioen dames:  Dominique Posson    Score 181
 
Runner up:        Micheline Vandewalle
 
 
 
Clubkampioen heren:    Axel Dellaert        Score 181 
 
Runner up:        Stefan Cramers & Cedric Rypens
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Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem 
03/320 80 80 - dir@adrconstruct.be

www.adrconstruct.be 

Ma-vrij : 9u00-12u00 en 12u30-17u30*
Zaterdag : 10u00 - 15u00*
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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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Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem                                                     Ma – vrij : 9u00 – 12u00 en 13u00 – 17u30 03/320.80.80 – dir@adrconstruct.be                                                         Zaterdag : 10u00 – 15u00 enkel op afspraak 

* Wegens preventie Covid 19 werken we momenteel steed op afspraak
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Van Lanschot Trofee 2020
 
De kwalificatiewedstrijden per categorie zullen doorgaan op:
28 Juli voor senioren: te Louvain-La-Neuve (dames + heren)
08 augustus voor dames en heren: te Waregem (gescheiden groepen = D/H apart).
De halve finale vindt plaats op 30 augustus te Flanders Nippon.
De finale vindt plaats op 20 september te Millennium.
 

Beker van Vlaanderen 2020

De kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld op:
29 augustus voor dames en heren te Spiegelven
De finale vindt plaats op 03 oktober te Spiegelven.
 
 
Interclub Senioren*
 
Tot op heden gaan de interclub ontmoetingen senioren nog steeds door.

De speeldatums zijn:

Donderdag 10 + woensdag 16 + dinsdag 22 + woensdag 30 september.
De eerste 3 dagen zijn de voorrondes, 30 september eventuele finale.
 
Hopelijk blijft éénieder gezond en kunnen we het seizoen alsnog in schoonheid afsluiten.
Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat we ons aan de geldende veiligheidsregels houden: mondmaskers, soci
ale afstand, handen wassen enz. 
 
We rekenen op jullie.
 
 
Handicap verbeteringen
 
De tot hiertoe gespeelde qualifying wedstrijden hebben al mooie resultaten laten optekenen: zie lijst p.11
 
 
Marc Van Asch
Captain                                                                                                                                          *Afgelast door KBGF
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Seizoen 2020 Handicapverbeteringen juni - 15 juli 

Welschap

Van Wouwe Gert 25 Mendes Dias Antonio 39

Marichal Leo 25 Van Der Vloet Nico 38

Van Den Broeke Olivier 23 Dierckx Anny 37

Michiels Dennis 21 Kerckhof Els 37

Verhofstadt Dirk 20 De Boeck Glenn 37

Laddyn Patrick 19

Willens Grace 19

Hulencourt

Royal Antwerp - 2x 9 holes Marichal Mathias 44

Kopljar Ivan 37

Frateur Jan 39

Van Broeckhoven Jean 39

Van De Mosselaer Peter 37 Latem

Rypens Cedric 51

Royal Antwerp Van Hee Tom 40

Van Wouwe Gert 39

Henouil Axel 39 Op De Beeck Jente 38

Chrisostomus K. 38 Posson Dominique 38

Van Regemorter Sonja 38 Verdijck Eddy 38

Reymerswael Mont Garni

Marichal Mathias 46 Milants Bart 50

Hamel Laurent 42 Laddyn Patrick 48

Marichal Leo 41 Rypens Cedric 48

Van De Ven Tom 38 Op De Beeck Jente 47

Laddyn Patrick 38 Van Wouwe Gert 47

Milants Bart 38 Marichal Lucas 41

Antolin Leyva Raul 37 Van Broeckhoven Jean 41

Van Regemorter Sonja 40

Vanderborght Crista 40

Bossenstein Herremans Paul 40

Mast Yves 39

Vandenabeele Nadine 40 Michiels Dennis 38

Verlinden Tom  38 Van Den Bussche Bart 38

Vandewalle Micheline 38

Bossenstein - 2x9 holes Verheeke Walter  37

Tremmerie Katleen -3 Behaalt Hcp 39

Rosier Dirk -1 Behaalt Hcp 36

Brasschaat - 9 holes
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Audiovisuele producties

Copywriting - journalistiek

Presenteren - modereren

Events

Sociale media - PR

Digitale communicatie

Perscommunicatie

Mediatraining 

Bezoek onze vernieuwde website

www.onuitwisbaarproducties.be

info@onuitwisbaarproducties.be

communicatie is belangrijker dan 

ooit. onuitwisbaar ondersteunt 

bedrijven met een communicatiemix 

afgestemd op het doelpubliek.
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WEDSTRIJDKALENDER 2020

AUGUSTUS Za 1 Winge

Woe 5 Princenbosch (NL)

Za 8 Waregem - Van Lanschot Trofee Dames en Heren

Woe 12 Royal Keerbergen - Seniorenklassement

Za 15 Gendersteyn (NL)

Woe 19 La Bruyère

Do 20 Seniorenontmoeting met RAAGC op AGS ( onder voorbehoud)

Za 22 Cromstrijen (NL)

Di 25 Seniorenontmoeting met RAAGC op Anderlecht (onder voorbehoud)

Woe 26 Kempense

Za 29 Spiegelven - Beker van Vlaanderen

Ma 31 Seniorenontmoeting met Beveren op Beveren (onder voorbehoud)

SEPTEMBER Woe 2 Brabantse - Seniorenklassement

Za 5 Rinkven

Za-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

Zo 20 Brasschaat - 9 holes

Woe 23 La Bawette

Za 26 Turfvaert (NL)

Woe 30 Cromstrijen (NL)

OKTOBER Za 3 Bossenstein - Travel Plus

Za-Zo 2-4 Youngsters-Young adults weekend

Woe 7 Oudenaarde

Za 10 De Goese (NL)

Za 10 Par 3 kampioenschap

Woe 14 Rinkven

Za 17 Steenhoven

Zo 18 Finale matchplay

Woe 21 Ternesse - Seniorenklassement

Vr 23 Closing Cup Flanders Nippon

Za 24 Closing Cup Flanders Nippon

zo 25 Prijsuitreiking

Woe 28 Senioren Closing Cup
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Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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Interclub 2020
 
 
Het woord van het jaar in de AGS gazet zal ongetwijfeld Corona of Covid-19 zijn... het beruchte virus heeft namelijk de
plannen van de Interclub volledig om zeep doen helpen. 
 
Ondanks het feit dat alle voorbereidingen werden getroffen, ook al hadden we in de wintermaanden enkele leuke oe
fenwedstrijden afgehandeld, in april 2020 was er omwille van Covid-19 geen Interclub voor onze Dames 2, Heren 3 en
Heren 4 ploeg. 
 
Niet alleen het Interclubgebeuren maar ook alle andere wedstrijden waren toen volledig afgelast...  De mogelijke pro
motie van onze Heren 4 ploeg naar Divisie 1 lijkt voorlopig uitgesteld naar 2021.

Tot ons grote spijt, maar vooral tot spijt van de Seniorenploeg zelf, kunnen ook zij niet spelen voor een promotie naar
Divisie 4. D. en kunnen we dus dit jaar geen kampioenenploeg vieren!
 
De Belgische Golffederatie heeft namelijk door de recente ontwikkelingen van de corona-infecties de Seniors Interclub
wedstrijden in september afgelast.
 
 

Stefan Poppe
Interclub Captain
 

Junioren 2020
 
 
We schrijven midden juli en het juniorenseizoen is, eindelijk, sinds een dikke maand op gang gekomen...  Na maanden
geduldig wachten was het voor de meeste Juniors van onze AGS familie een blij weerzien met golf pro Alain.

De kalender werd ondertussen behoorlijk herschikt zodat we toch nog een Clubkampioenschap en een Match Play
kampioenschap kunnen organiseren.  Bovendien komt er later op het jaar nog een Skills & Drills Championship bij !

Aangezien we wat wedstrijdachterstand hebben opgelopen, organiseert AGS uitzonderlijk op vrijdagnamiddagen in juli,
onder begeleiding van mezelf, Junior wedstrijden op het terrein van AGS waarbij Juniors met een handicap tussen
37 - 45 hun handicap kunnen verbeteren. 
 
Op vrijdag 3 juli, de eerste vrijdagnamiddagwedstrijd, waren er al onmiddellijk 3 maximum handicapverbeteringen te
noteren; m.n. van Hanne Van Orshaegen, Eline Maddens en Oliver Nuyts.  Toppers !!!

Qua Juniorleden zitten we met 38 Juniors op een kleine stijging t.o.v. 2019.  Een mooie basis om op verder te bouwen...

Hopelijk kunnen we in de tweede helft van 2020, mits de nodige maatregelen daar waar nodig, lekker doorgolfen en
mooie resultaten voor de dag leggen.
                                                 
  
                                                                     AGS Juniors Rule!!! 
 

Stefan Poppe
Junior Captain
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Schrijf je in op www.AGS.be 
en volg 1 uur gratis golfinitiatie

 OPENDEURDAGEN
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9 september 2020
6 september 2020

= jeugdopendeurdag

Dé referentie om te leren golfen
... voor iedereen
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STAYCATION
ZOMERPAKKET

Slechts 395 euro

Geen verre vakantiebestemming dit jaar? 
Kies dan voor een STAYCATION bij Antwerp Golf School!

Groenenhoek 1O, 2630 Aartselaar - info@ags.be - www.ags.be

5,5 uur les
Individueel of met je bubbel
(max 4 personen)
Kies zelf je lessen

3 maanden lid
20 mandjes ballen
150 euro korting op 
je jaarlidmaatschap

Dé referentie om te leren golfen
... voor iedereen

Ben jij lid bij AGS en laat je een vriend of kennis inschrijven in het zomerpakket? 
Goed nieuws! Dan geven we je graag 10 mandjes ballen cadeau. 

Laat zeker jouw contactgegevens invullen bij de inschrijving. 
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Youngsters / Young Adults
 
 
Beste Youngsters,
 
Zoals jullie weten heeft AGS een Youngster / Young Adultswerking.
Iedereen vanaf 18 jaar tot en met 40 jaar hoort in deze groep.
We proberen iedereen te bereiken, door aparte youngster avonden te organiseren, leuke uitstapjes naar andere golfclubs,
weekendjes, uit eten, …
Reeds meerdere jaren hebben we een WhatsApp groep, waarbij we iedereen van de youngsters graag willen uitnodi
gen. Hierbij is het gemakkelijker om af te spreken als je bijvoorbeeld niet alleen wil oefenen, wil spelen, …

Ook hebben we sinds dit jaar een Instagram account waar we op willen inzetten.
Dat kan via onderstaande QR code & de naamtag  te scannen of op de link te drukken.
 

 
https://www.instagram.com/ags_young_adults/?r=nametag
 
Na een lange tijd mochten we eindelijk onze eerste youngster avond opstarten.
Blij dat we zagen dat iedereen wel terug wou starten.
Veel nieuwe gezichten die we graag terugzien op de komende avonden en wedstrijden buitenaf!
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Kalender

De komende maanden hebben we wel wat gepland.
Matchplay zal gespeeld worden over rest van het seizoen.

23 juli ’20:               Youngsteravond (HCP 0 – 45)
2 augustus ’20:       Witbos (HCP 0 – 46)
6 augustus ’20:       Youngsteravond (HCP 0-46)
20 augustus ’20:     Youngsteravond met Sangria (HCP 0 – 46)
3 september ’20:    Youngsteravond (HCP 0 – 46)
17 september ’20:  Youngsteravond (HCP 0 – 46)
19 september ’20:  Youngster Invitational op Rinkven (HCP 0 – 36)
2-4 oktober ’20:      Youngsterweekend Jakobsberg
 
Wintermatchplay – uitstel maar geen afstel

We waren deze winter gestart met een wintermatchplay.
Door Covid – 19 is het niet gelukt om deze af te werken. Daarom hebben we met het comité beslist om deze opnieuw
te starten en een 2de kalender bij aan te maken.
De 2 kampioenen zullen ook tegen elkaar spelen vanaf deze gekend zijn.
 
Regels van de Matchplay :
      •     Matchplay wordt onderling afgesproken (contact opnemen kan via whatsapp).
      •     Er zal met strokes gespeeld worden: 75% van het verschil in strokes.

             Een voorbeeld:
            Stefan heeft 4 strokes, Lena heeft 18 strokes
            Verschil is 14 x 0,75 = 10,5  > 11 strokes op 12 holes krijgt Lena.
            Afronding strokes gebeurt als volgt:
            0,1; 0,2; 0,3; 0,4 > naar beneden 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 > naar boven

      •     Lena mag dus op 11 holes een slag meer doen om gelijk te spelen met Stefan (strokes worden verdeeld volgens
            stroke-index.)

      •     Er zal altijd met de laatst gekende handicap gespeeld worden. Dus indien je handicap gezakt is, dan zal je
            minder strokes krijgen voor deze matchplay.
 
Oorspronkelijke Matchplay:
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2de Matchplay:

Youngsterweekend
 
Naar jaarlijks gewoonte organiseren we 2 golfweekends.
Door Covid – 19 is ons eerste weekend in het water gevallen.
Voor het 2de weekend hebben we voorlopig nog groen licht en willen we deze ook al plannen.
 
We hebben gekozen voor Jakobsberg, voor sommigen een al gekende golfbaan.
Deze baan ligt boven op een berg met een mooi uitzicht op de Rijn.
Dit is de golfbaan waarvan de eigenaar Haribo is (ja die van de snoepjes).
 
We kunnen jullie volgende formule aanbieden:
 
       •     2 x overnachting + ontbijt
       •     2 x 3 gangen diner of buffet (keuze van de chef)
       •     2 x 18 holes golf (zaterdag & zondag)
       •     Zwembad
       •     Gratis parking
       •     Gratis WIFI
       •     Buggy’s zijn op aanvraag
De kosten van bovenstaand arrangement komen op:

€ 315,00 per persoon (Supreme Double Use)
€ 385,00 per persoon (Supreme Single Use)
 
Als men de baan aan het verluchten is (prikken),  krijgen we € 15,00 per greenfee per persoon korting.
 
Teetimes:

3/10: 12u15 tot 13u
4/10: 10u tot 10u45
 
Een extra ronde golf kan op vrijdag, maar is op aanvraag.
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Hopelijk zien we hier veel vaste waarden en vooral veel nieuwe gezichten.

Door mee te spelen behalen jullie ook je Final Course Management.

Voor degenen die willen, kunnen we ook onder de formule van Texas Scramble spelen:  hierbij leg je de bal bij de beste
van de flight en speel je van daar verder.
 
Het volstaat om alvast een mail te sturen om je deelname te bevestigen. Dit kan op youngstersags@gmail.com.

Omdat we Covid – 19 momenteel op de voet opvolgen, vragen we nog geen voorschot.
Vanaf we onze aantallen doorgeven, zal ik iedereen contacteren om jullie betaling over te maken naar de Youngsterre
kening.

 
Stefan Cramers
Namens het Youngstercomité

www.kbc.be

KBC Verzekeringen A12 Rupel
B.L. de Borrekenslaan 111 - 2630 Aartselaar

Tel. 03 376 48 48 - info@a12rupel.be
Verbonden agent, BE 0728.76.51.56 van KBC Verzekeringen NV

Samen slaan 
we een 

hole-in-one
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World Handicap System
 
 
 
 
WHS ….. al veel besproken en becommentarieerd maar wat betekent dit systeem nu precies voor mij?
 
In België stappen we in november (?) 2020 over van het EGA Handicap System naar het World Handicap System (WHS).
In Nederland heeft men dit uitgesteld tot januari (?) 2021.
Wat betekent dit systeem nu precies voor jou en wat kan of mag je er al dan niet van verwachten?
 
 
Waarom WHS?
 
De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel voor ie
dereen hetzelfde zijn geworden. Nu moet je weten dat er tot op vandaag wereldwijd zes! verschillende handicap sys
temen in gebruik zijn die elk op hun wijze de handicap van spelers berekenen. Met de komst van het WHS wordt de
HC van iedere speler op dezelfde manier bepaald en dus ook worldwide geaccepteerd. Met andere woorden je zal nu
met de invoering van het WHS overal ter wereld een Qualifying ronde kunnen spelen tussen spelers van verschillende
niveaus die op en eerlijker manier met elkaar kunnen worden vergeleken.
 
 
Weinig tijd? Ik vat, weliswaar op een zeer summiere wijze, de belangrijkste veranderingen samen:
 
- Na de invoering van het WHS gaat er in praktijk weinig veranderen: je voert een Qualifying score in en je pc berekent
je nieuwe handicap.

- …… maar op het moment dat het WHS ingevoerd wordt, krijgen de meeste spelers een andere handicap. Ja wadde!
Hun WHS zal afwijken van hun laatste (en dikwijls laagste) EGA-handicap voor de invoering.

- ….. en bij veel spelers zal “ de eerste WHS-handicap” hoger zijn dan hun “laagste EGA-handicap” Dat komt omdat
de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het huidige EGA-systeem.

- Geen paniek ! Je kan ervoor zorgen dat je eerste WHS-handicap een goede afspiegeling is van je golfniveau en toch
redelijk stabiel blijft.
Hoe?
Door nu zoveel mogelijk Qualifying scores in te leveren. Want de scores die je nu haalt, worden gebruikt voor het be
palen van je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna ook vermoedelijk nog een tijd mee.
 
 - Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over de laatste 20 Qualifying
ronden. Daarom is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer het pijnlijk duide
lijk is dat je je buffer niet gaat halen. Want als een mindere goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores,
dan levert een score met als resultaat 31 Stableford-punten een merkelijk beter dagresultaat dan zeg maar een score
van 26 Stableford punten.

- Je beste dagresultaten kan je eigenlijk beschouwen als je beste prestatie na verrekening van een aantal parameters
met name de moeilijkheidsgraad van de baan.

- Je kan je toekomstige WHS-handicap niet ‘effe’ eenvoudig zelf berekenen, maar nog voor de officiële invoering van
het WHS kan je nu reeds op je digitale pas van Golf Vlaanderen  zien wat je huidig WHS op dit moment is.

- Nà de invoering van WHS zal je evenwel merken dat een gespeelde ronde die beter is dan je handicap vaak, maar
niet per definitie, tot een daling van je handicap leidt.

- Na invoering van WHS mag iedereen Qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes. Ook kan iedereen vanaf dat
moment mee doen aan Qualifying ronden, ook over 9 of meer holes.

- Een Qualifying kaart of wedstrijd spelen over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort vanaf dan tot de mogelijkheden
MAAR er zijn voorwaarden aan verbonden!

- Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar Stableford punten zijn niet langer de rekeneenheid voor een HC aanpas
sing.
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- Als je na de invoering van het WHS een score invoert, krijg je meteen te zien wat je vermoedelijke nieuwe HC is, maar
pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe HC is. Bij extreme weersomstandigheden (zowel goed als
slecht weer!) of bij een zeer makkelijke of moeilijke baan set-up; kan er aan het eind van de dag nog een correctie op
je score plaatsvinden en kan je provisionele HC ’s nachts nog aangepast worden, ideaal voor die onder ons die
moeilijk de slaap kunnen vatten: PCC heet het ding.

- Als er 20 of meer scores in je HC-geschiedenis zitten, zal evenwel, bij een tijdelijk dipje, je HC-handicap niet noodza
kelijk spectaculair stijgen, oef!  Heb je evenwel minder dan 20 scores in je geschiedenis  is een plotse stijging wel
mogelijk………..
 
Ten slotte voor de Einsteins :
De formule voor de WHS-handicapberekening:
 
Dagresultaat= (113 : Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score – Course Rating – PCC Aanpassing)
Bij Stableford bijvoorbeeld wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:
Dagresultaat = (113 :  Slope Rating) x ( par + Course Handicap – (punten gescoord-36) – Course Rating -PCC aanpassing)
 
 
Tot zover dit zeer kort samengevat overzicht, voor de fanatiekelingen onder ons kan ik je verdere data verschaffen niet
in het minst omdat we ook van de KBGF nog info/uitleg/verklaring verwachten.
 
 
Succes !
 
Bron:  NGF
 
Patrick Bisschops
Vice-Captain & KBGF Rules Official 2

Pro's Corner
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Velen onder jullie hebben de stap gemaakt naar Hcp 36, maar op een baan met langere
afstanden waarbij U de woods en driver nog niet hanteert, kan dit een moeilijke opgave worden. Een 18 holes golfbaan
spelen waarbij U enkel de ijzer 7 beheerst, zal teveel slagen opeisen om deze afstanden te overbruggen.
U 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 jullie 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.
 
Maak na iedere ronde een sterkte/zwakte analyse en bespreek dit met de AGS professionals, wij zullen U met alle
plezier helpen om gerichter te gaan oefenen. Vergeet niet dat Uw lichaam een bepaald comfort zoekt al dan niet goed
of minder goed, want een goed gevoel kan slecht zijn naar de techniek toe en een minder goed gevoel kan goed zijn
naar de techniek, dus let op: Uw gevoel bedriegt U en zonder fysieke begeleiding zal U er niet in slagen dit te verande
ren. 
 
Afleren is moeilijker dan bijleren. Daarom: een lesje nemen kan wonderen doen.
 
Bij deze hopen wij U te motiveren en U nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie golfmomenten.
 
Met sportieve groet,
Alain Christiaens,
PGA.A-Professional
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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 ...

Brasschaat - Mechelen - Oostende - Aalst - Gent - Brugge -

 
Wevelgem - Zandhoven - Sint-Niklaas - Antwerpen - Dessel
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Zomerpakket
 
Deel met je vrienden en kennissen ons zomerpakket. 
 
*Leden ontvangen zelf ook 20 ballencredits wanneer je iemand aanbrengt voor het zomerpakket.

Ladiesnieuws
 

Beste dames,

Het is een raar seizoen, maar na heel wat regelingen kon het toch van start gaan op een gezonde en veilige manier,
waarvoor dank aan iedereen die ons hiervoor geholpen heeft.
 
Onze ladiesdag is niet kunnen doorgaan, maar we hopen van harte dat het weekend wel doorgaat. Er zijn nog plaatjes
beschikbaar. We gaan naar Dorhoutmees in Nederland op 5 en 6 september, je kan nog inschrijven via I-golf, alle
handicaps zijn toegelaten. We zijn nu al met een twintigtal.

Op 11/08 om 18u is er op AGS  nog een afterwork, waar Marieke (onze vorige captain) de honneurs gaat waarnemen,
want ik ben dan met vakantie.
 
Ook in september en oktober komen er nog wedstrijdjes op ons terrein op AGS.
 
Blijf allemaal gezond en hopelijk tot binnenkort op de golfbaan!!

Catherine Cassiers
Ladies Captain
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Startersnieuws: Final Course Management 
 
 
 
Beste Rabbits/Starters,
 
Het zomerseizoen is al een tijdje aan de gang.
Tijd om te werken aan die handicapverbetering, door lessen te nemen bij onze 3 pro’s en door de wedstrijden op de
AGS compact holes mee te spelen.
Als je op de compact holes je handicap 36 behaalt, hoe zit het dan juist met die Final Course Management, afgekort FCM?
 
Hieronder een kleine verduidelijking :
 
De golfer die zijn handicap 36 wenst te behalen, dient een FCM af te leggen.
 
Hiervoor zijn er enkele mogelijkheden :
 
1.  Minstens 9 holes mee gaan/mee wandelen met een flight . (Voor spelers met hcp 37 tot 39)
Je kiest in I-golf een wedstrijd uit die door AGS georganiseerd wordt op een grote baan.
Je vraagt op het AGS secretariaat een papier “FCM”.
Vervolgens neem je contact op met de wedstrijdverantwoordelijke. Zijn/haar telefoonnummer vind je bij de desbetref
fende wedstrijd onder ‘info’ (in het geel aangeduid) . De wedstrijdverantwoordelijke zal je een uur meedelen wanneer
je aanwezig dient te zijn.
Op de dag van de wedstrijd overhandig je aan de wedstrijdverantwoordelijke het papier FCM. Dit wordt vervolgens
door de wedstrijdverantwoordelijke ingevuld en getekend.
De wedstrijdverantwoordelijke zal je meegeven met welke flight je dient mee te gaan.
Je wandelt minstens 9 holes mee met deze flight. Let wel op , je speelt NIET mee !!
De spelers in deze flight zullen je enkele richtlijnen geven van hoe het er aan toe gaat bij een wedstrijd op de grote baan.
Na 9 holes te hebben meegegaan ben je vrij om al dan niet de volledige 18-holes mee te stappen.
Het getekende formulier overhandig je nadien terug op het secretariaat alwaar in je handicap historie wordt vermeld
dat je de FCM hebt afgelegd.
Vanaf nu ben je in de mogelijkheid om je in te schrijven én mee te spelen op een AGS wedstrijd op de grote baan.
 
2. 18 holes meespelen tijdens een AGS wedstrijd op een grote baan. (Enkel voor spelers die zojuist hun hcp 36 hebben
gehaald op de compact holes en die hun FCM nog dienen af te leggen)
Je laat je inschrijven voor een openstaande AGS wedstrijd door AGS georganiseerd op de grote baan. Dit doe je via
het secretariaat. Let wel, er is een maximum van 3 personen per wedstrijd toegelaten, indien er voor die bepaalde
wedstrijd nog vrije plaatsen zijn.
Je zal voor je eerste wedstrijd ingeschreven worden vanaf de RODE afslagplaats (verplicht voor je eerste wedstrijd).
Enkele dagen voor de wedstrijd zal je via e-mail je starttijd en de namen van je medespelers ontvangen. Op de dag van
de wedstrijd zorg je dat je minstens 45 minuten voor jouw starttijd aanmeldt bij de wedstrijdverantwoordelijke en dit
voor het invullen van het FCM formulier en het betalen van de greenfee. Na je wedstrijd dien je je FCM document terug
te bezorgen aan het AGS secretariaat.
 
3. Rabbits/Starters wedstrijden door AGS georganiseerd op 9-holes banen.
AGS organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden op 9-holes banen, speciaal voor Rabbits/Starters.
Zo was er bijvoorbeeld de wedstrijd op 1 juli in Bossenstein. Komende is er nog de wedstrijd op 24 oktober op de 9-
holes baan van  Flanders Nippon.
Indien je handicap 39, 38 of 37 hebt én je neemt deel aan één van deze wedstrijden, telt dit mee als FCM.
Je zal dan uiteraard nog wel je handicap 36 moeten behalen.
 
4. Deelnemen aan stages van onze PRO’s
Onze PRO’s organiseren ook binnen- en buitenlandse stages. Je neemt deel aan deze stage en speelt dan onder be
geleiding van de PRO’s op een grote baan.
Bij deelname behaal je eveneens je FCM.
 
Ik wens jullie alvast veel succes.
 
Sportieve groeten,
Bart Van den Bussche
Rabbits/Starterscaptain AGS
startersags@gmail.com
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Aanpak eikenprocessierupsen 
 
 
Om de problemen met de eikenprocessierupsen te voorkomen hebben we dit jaar alle eikenbomen laten behandelen
door een gespecialiseerde firma.
Op basis van een bacteriënpreparaat werden de bomen heel vroeg op de dag behandeld.  
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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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Enkele beelden van de terreinwerken tijdens de lockdown
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En tot slot...
Dit was ze dan weer... Onze tweede gazet van het jaar en de 75ste gazet in de geschiedenis van AGS, weliswaar met
een beetje vertraging omwille van de gekende redenen. En net nu alles weer een beetje op gang begon te komen, heeft
het virus ons weer te pakken en is deze gazet ook hoofdzakelijk via telewerk tot stand gekomen.
 
En op de valreep zijn ook nog de Interclubwedstrijden voor de Senioren afgelast, waardoor er last minute nog een
kleine wijziging aan enkele artikels is gebeurd.
 
Wij danken iedereen die een bijdrage geleverd heeft om aan onze leden wat leesvoer te geven voor de volgende weken
en hopen samen met jullie dat we onze geliefde sport kunnen blijven beoefenen.
 
Hierbij ook nogmaals een oproep aan alle leden om een artikel te schrijven, foto's door te sturen, een anekdote te delen,
die we dan in de volgende gazet kunnen publiceren.
 
Ons emailadres is: agsgazet@gmail.com
 
Hou het gezond!
 
De redactie,
Anne-Marie en Chris
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