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Voorwoord van de
president
 
 
Beste golfvrienden,
 
De coronacrisis heeft ook lelijk huis
gehouden in de ganse werking van
onze golfschool.
En alles bij elkaar genomen mogen we
nog van geluk spreken dat golf als
buitensport als eerste opnieuw kon
worden beoefend.
Onze zorgvuldig voorbereide wed
strijdkalender werd dan ook duchtig
door elkaar geschud.
Toch konden een aantal belangrijke
wedstrijden gewoon worden afge
werkt.
 
Ik zet ze even voor jullie op een rijtje.
Zo was er op maandag 20 juli het
clubkampioenschap op de golfclub
Reymerswael.
De beste spelers van onze club strij
den hier om gedurende tweemaal 18
holes met de minste slagen opnieuw
in het clubhuis te verschijnen.

Titelverdediger Stefan Cramers kon
zijn titel niet verlengen en moest zijn
meerdere erkennen in Axel Dellaert.
Bij de vrouwen was de onbetwiste
winnaar Dominique Posson. Proficiat
aan de beide laureaten.
 
Op zondag 18 oktober vond op AGS
de finale van het matchplaykampioen
schap plaats.
In de ultieme finale moest
Yves Van den Bergh het opnemen
tegen ja opnieuw Axel Dellaert.
In een ongemeen spannende strijd
kon Axel ook deze titel op zak steken,
een dubbelslag zoals dat in sportter
men wordt vertaald.
Ook de junioren lieten zich niet onbe
tuigd.
Matchplaykampioen werd
Mirthe Waumans, in strokeplay ging
de titel bij de jongens naar Oliver Nuyts
en bij de meisjes eveneens naar
Mirthe Waumans.
 
Op zondag 6 september vond onder
een stralende nazomerzon onze eer
ste en enige Opendeurdag plaats
onder zeer ruime belangstelling.
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De pro’s deden hun uiterste best om
het hele gebeuren in goede banen te
leiden en iedereen de kans te geven
een balletje te slaan.
Een record aantal inschrijvingen was
het resultaat van alweer een topdag
op AGS.
 
Eén van de volgende dagen zullen
jullie in jullie mailbox een uitnodiging
ontvangen tot hernieuwing van het
lidmaatschap 2021.
Het management heeft gedurende de
coronatijd niet stilgezeten. Zo werd er
geïnvesteerd in nieuwe practice bal
len, werd het aanbod aan wedstrijden
naar omhoog gehaald om iedereen de
kans te geven deel nemen en werden
de oefenfaciliteiten uitgebreid.
 
Om die reden vraag ik jullie om het
management opnieuw het vertrouwen
te schenken dat zij verdienen en op
nieuw lid te worden van de meest
toegankelijke en sympathiekste golf
club van Vlaanderen.
 
We naderen zo stilaan het einde van
een héél bewogen jaar.
Toch willen we jullie danken voor het
begrip dat jullie wisten op te brengen
in deze bizarre tijden en de schaarse
fijne momenten die we samen toch
mochten delen.
 
We wensen U en uw familie dan ook
een voorspoedig, liefdevol maar voor
al gezond 2021 toe.
 
 
 
Met vriendelijke groeten
Philippe Van De Kerkhove
Voorzitter
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
Efkes iets anders.. Wie heeft daar geen nood aan ?
 
 
In december blikken we normaal gesproken terug op een fantastisch golfseizoen.
 
 
2020 was er eentje dat kon meetellen.  “Never waste a good crisis”, zei ooit Winston Churchill.  Dat is misschien de
beste manier om naar dit seizoen te kijken.
 
Er zijn zeker en vast een aantal zaken in een stroomversnelling gekomen.  Denk maar aan het i-tee reservatiesysteem
dat eerder suggestief was en nu volledig ingeburgerd.   Onze wedstrijdkalender die op een bepaald ogenblik het ver
zadigingspunt had bereikt.  We hebben alles uit de kast gehaald om nog bijkomende terreinen te kunnen reserveren.
We hebben nieuwe inzichten gekregen dankzij jullie feedback.  Er wordt ongelofelijk veel golf gespeeld, niet enkel op
AGS, maar overal in ons land (en over de landsgrenzen heen).  Opeens worden de voordelen van onze geliefde sport
heel duidelijk.  Er blijft niet veel meer over, maar golf dat kan nog.  Individueel sporten in open lucht. En ook al ben je
met andere flightgenoten,  golf speel je hoe dan ook tegen jezelf. 
   
De eerste lockdown heeft ons de gelegenheid geboden om de infrastructuurwerken op het terrein op een grondige
manier aan te pakken, zonder hinder te veroorzaken voor het golfspel.
 
Anderzijds is het misschien wat langer wachten op materiaal, sommige leveranciers zoals Callaway hadden het
moeilijk.  De productie is stilgelegd en bij de heropstart is er een achterstand gekomen die ze pas op dit moment onder
controle krijgen.
 
Ons bouwproject ligt bij de raad voor vergunningsbetwistingen. De 2 buurtbewoners uit de Groenenhoek zien het nog
steeds niet zitten dat er achter hun tuinen een nieuwe afslaghut gebouwd wordt.  Anderzijds krijgen we klachten van
buurtbewoners op de Cleydaellaan dat er ballen over de netten vliegen.  We willen heel graag een nieuwe overdekte
afslagplaats bouwen die parallel georiënteerd is met de Cleydaellaan ipv. naar de Cleydaellaan.  De gemeente en de
provincie hebben hiervoor reeds vergunning afgeleverd, doch de buurtbewoners kunnen zich hier niet bij neerleggen
en gebruiken alle mogelijke procedures om dit te verhinderen.  We geven echter niet op, we zijn ervan overtuigd dat dit
de beste optie is.
 
We blikken graag vooruit en willen een aantal wijzigingen doorvoeren in onze wedstrijdkalender.  We gaan het aanbod
wedstrijden op verplaatsing fors uitbreiden, ook al zal de corona-beperking misschien wel wat temperen.  We onder
houden goede verstandhoudingen met de clubs waar we te gast zijn, maar een minimum aantal deelnemers is vereist
om te kunnen spelen aan de groepstarieven.
 
Wat wellicht ook een blijver is, is het systematisch openen van de inschrijvingen. Als er meerdere wedstrijden gespeeld
worden in een week zullen we die gelijktijdig openzetten.  Zo kan je vooraf reeds je voorkeur bepalen tijdens die week
en eventueel al afspreken met je golfvrienden. Wanneer dit inschrijvingsmoment dan is, dat zal misschien wel variabel
zijn.  We houden zoveel mogelijk rekening met jullie wensen.   
 
Binnenkort komt de uitnodiging voor hernieuwing lidmaatschap.  We hopen dat we jullie opnieuw mogen verwelkomen
op onze club.  Zo kunnen we blijven investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur.
 
Vooruitblikken en tegelijkertijd voorzichtig zijn, dat is iets wat we in 2020 geleerd hebben.  Een persconferentie zien,
wachten op de wetteksten en dan via de FAQ vernemen dat de realiteit toch anders is dan iedereen voor ogen had. 
Het houdt ons echter niet tegen om opnieuw de ambitie te koesteren om in 2021 terug voluit te gaan met allerhande
wedstrijden en leuke activiteiten op onze golfschool.
 
We hebben er alleszins veel goesting in. Geniet ondertussen van het aangenaam golfweer tijdens deze wintermaanden.
Een welgekomen ontspanning in de buitenlucht.
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Winterwedstrijden 2020 - 2021

Mid - week wedstrijden Weekend wedstrijden - WINTER CUP

Texas Scramble 4BBB (inschrijven per ploeg van 2 spelers)

wo 4/11/2020 Beveren 2x9 za 31/10/2020 Bossenstein

wo 18/11/2020 Rinkven za 14/11/2020 Kampenhout

wo 2/12/2020 Ternesse zo 29/11/2020 Reymerswael

wo 16/12/2020 Cleydael za 12/12/2020 Kampenhout

wo 13/01/2021 Brasschaat 2x9 za 23/01/2021 Beveren 2x9

wo 27/01/2021 Reymerswael za 13/02/2021 Turfvaart

wo 10/02/2021 Cleydael za 27/02/2021 Kempense

wo 24/02/2021 Kampenhout za 13/03/2021 Bergvliet

wo 10/03/2021 Rinkven

Onder voorbehoud van Covid-maatregelen

 
 
Ik wil graag afsluiten met een woordje van dank.  Bedankt leden van AGS voor jullie geduld, jullie feedback en boven
al jullie begrip voor deze heel speciale omstandigheden.
 
Bedankt aan onze trouwe sponsors. Bedankt voor jullie trouw en steun aan de golfschool.  De verbondenheid die we
hebben gevoeld met deze ondernemers heeft ons een hart onder de riem gestoken.
 
Bedankt leden van het sportcomité, stewards en de vele vrijwilligers die ons hebben bijgestaan tijdens al de aanpas
singen die we hebben moeten doorstaan.
 
En bedankt Team AGS: onze pro’s, de lieve dames van het onthaal, onze greenkeeper, onze ballenrapers, de barman
nen en de studenten die thuis zaten te wachten op betere tijden en wanneer het dan terug kon er voor 200% terug
stonden.
 
Samen het glas van de vriendschap heffen, we weten niet wanneer het terug kan, maar er is toch hoop.  En met deze
woorden van hoop wil ik graag jullie alvast een voorspoedig eindejaar wensen.
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Captain's column
 
 
Golf!!
 
Ons tijdverdrijf bij uitstek en dit jaar een woord dat ons te pas en te onpas de oren uitkwam, 1ste golf, 2de golf ….
 
Corona beperkte onze vrijheid door de opgelegde restricties van regeringen maar gelukkig waren die nauw verwant
met onze sport, buitenkomen en sporten werd aangemoedigd weliswaar met 1,5 meter afstand.
 
Dat de seizoenkalender flink door elkaar werd geschud met afgelaste wedstrijden tijdens de Lock-down en later terug
op punt moest gesteld worden met meerdere wedstrijden per week heeft heel wat werk en creativiteit gevraagd van
het sportsecretariaat.  Dat iedereen ongeduldig was toen er terug qualifying mocht gespeeld worden hebben we on
dervonden door de snelheid waarmee de inschrijvingen plaatsvonden, we hebben hier veel uit geleerd en hopen hier
volgend seizoen proactief op te kunnen inspelen.   
 
Gelukkig hebben we het seizoen door onderstaande activiteiten toch min of meer normaal kunnen afsluiten echter
zonder receptie.  
 
Matchplay clubkampioenschap:
De finale wedstrijd werd beslist op de 18de hole en de winnaar is geworden Axel Dellaert die meer dan zijn beste
beentje moest voorzetten om Yves Van den Bergh te verslaan.
Axel heeft dit jaar als clubkampioen dan ook de dubbel gehaald, Proficiat.
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Par 3 kampioenschap:
Hiervoor was de interesse dit jaar gematigder, boosdoener was weer dat verdomde virusje. AGS was nochtans sterk
vertegenwoordigd met 25/50 deelnemers.
Het kampioenschap wordt gespeeld over 2 dagen onder clubleden van AGS, Krokkebaas en Golf.be. De eerste wed
strijddag is een thuiswedstrijd en de finale wedstrijd wordt gespeeld te Krokkebaas.  Onze leden hebben weer verdien
stelijke scores neergezet.
Dirk Peeters had 121 slagen nodig (3 meer dan de winnaar) en eindigde op de 3de plaats, Stefan Cramers was 7de met
124 slagen en Jens Binnemans eindigde 10de met 134 slagen.
Mooi resultaat over deze 2 competitiedagen op verschillende courses.
 
Closing Cup:
Ter afsluiting van het seizoen 2020 werd de laatste officiële wedstrijd gespeeld te “Flanders Nippon” over 2 dagen
waarbij op de 2de dag terug de verstrengde covid regels van kracht werden waardoor deze wedstrijd als non-qualifying
werd benoemd.  
Tijdens deze 2 daagse heeft Nicole Baeyens een mooi initiatief gepromoot ten behoeve van de bewoners van het
woonzorgcentrum Sint Lodewijk met name: steunen van het project “Alpaca’s”.  Tees werden aangeboden aan onze
leden die vrijblijvend een gift konden doen. Nicole wil langs deze weg, uit naam van het wooncentrum, iedereen danken
voor de bijdrage die een mooi bedrag van € 867,00  heeft opgebracht.
 
Winterseizoen:
Zoals jullie ondertussen hebben vastgesteld zijn ook de eerste winterwedstrijden voorlopig on-hold gezet, hopelijk komt
er snel terug verandering in.
De formules zijn dezelfde als vorig jaar, tijdens weekwedstrijden spelen we een “Texas Scramble” en de weekendwed
strijden zijn een 4BBB (wintercup). Daar er geen vorm van competitie mag gespeeld worden in deze periode zal er dit
winterseizoen ook geen wisseltrofee worden uitgereikt.
Oefenen blijft de boodschap, vooral s 'winters, zodat we in topvorm zijn bij aanvang van het komende zomerseizoen.
 
Wij als sportsecretariaat gaan er de komende maanden weer hard tegenaan om een mooie kalender 2021 op poten te
zetten.
 
Ik wens jullie en je naasten vreugdevolle dagen toe, dat Kerst en overgang naar 2021 toch warmte en vooral sociaal
contact mag brengen.
 
Zorg goed voor jezelf en de andere.
 
Marc Van Asch
Captain

 
Beker van Vlaanderen:  
De AGS voorronde werd gespeeld te Spiegelven en volgende spelers mochten door naar de finale:
Stefan Cramers              Categorie: Heren/dames 1 mix
Leo Marichal                  Categorie: Heren/dames 2 mix
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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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Matchplay- en strokeplaykampioenen 2020

Matchplayfinalisten Tom, Axel, Yves, Stefan

  Mirthe Oliver en Mirthe

Axel
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Prijzen (per 12 ballen) 

Nieuws uit de shop : Kerstactie gepersonaliseerde ballen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De actie loopt tot 16/12, wil je je ballen ontvangen vóór Kerst, dan moeten de formulieren binnen zijn vóór 5/12
 
Waardebonnen en wedstrijdbonnen die vervallen tijdens de lockdownperiode worden verlengd met de periode van de
lockdown
 
Laatste nieuws is te vinden op onze website: www.ags.be/covid-19 

met sportieve groet, 
Kris Van Ingelgem 

I'M NOT LOST
I'M JUST HIDING FROM

ADRIAN JONES
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Youngsters / Young Adults
 
 
 
Beste Youngsters,
 
Wat is 2020 een speciaal jaar geworden.
Waar normaal ons youngsterseizoen in maart/april zou moeten beginnen, begon het voor ons pas in juli.
Verschillende youngster avonden/activiteiten zijn weggevallen tot onze grote spijt.
 
We hebben toch enkele activiteiten kunnen laten doorgaan:
 
Youngsteravonden
Wedstrijden op verplaatsing
Sangriagolf
…
 
We zijn reeds gestart met het plannen van het volgende seizoen.
We zullen de kalender zo snel mogelijk bekend maken.

Voorlopig staat op de agenda:
 
Jenevergolf
Bowling + eten
Youngsteravonden vanaf april
Winterrondjes op verschillende golfbanen (Ternesse, Wase Golf, Wijnvelden, …)
Wedstrijden in de zomer op verschillende golfbanen (Witbos, Ternesse, Wase Golf, Wijnvelden)
Sangriagolf
 
Alles is uiteraard afhankelijk van de evolutie van de Covid-pandemie.

Laat ons niet stilzitten en ons zoveel mogelijk amuseren en voldoende oefening opdoen.
 
Stay safe & stay healthy!
 
 
Stefan Cramers
Namens het youngstercomité

15



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

 

 
 

Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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Tripadvisor
 
 
Hey iedereen, mijn naam is Walter.
 
Sommigen onder jullie zullen mij nog kennen en anderen nog niet. Wel ik ben de raaf die een aantal weken geleden zijn
vakantie heeft doorgebracht in “HOTEL AGS” gelegen in “DEN GROENEN HOEK”
 
Ik had besloten mijn vakantie in “HOTEL AGS” door te brengen op basis van de uitstekende referenties.
Wat de catering betreft ga ik zeker niet klagen. Ik mocht eten wat ik wou en zelfs dansen op de tafels. La fiesta !
Maar dan kwam het. De brochure had mij andere dingen beloofd dan wat ik heb gezien.
 
Tijdens mijn vlucht over de 6 tuinen van AGS is mij van alles opgevallen. Ik heb trouwens een arendsoog: ik doe me
graag stoerder voor dan ik werkelijk ben.
De afslagtuinen worden nutteloos beschadigd. Dit terwijl volgens de brochure de oefenslagen dienen te gebeuren
buiten de afslagplaats.
Zelfde verhaal op het looppad (fairway) : divots worden met veel stoerheid uitgeslagen maar spijtig genoeg niet terug
geplaatst.
En dan de verfijnde japanse tuinen “greens“, die lijken meer op een maanlandschap. Jullie mini vorkjes  zijn  nochtans 
de oplossing. Ik heb trouwens  gezien dat de tuinmannen (greenkeepers) hun uiterste best doen !!!!!!!!!!!
 
Ik heb ook meerdere daguitstappen gedaan met AGS naar andere parken. Wat mij opviel was dat hier zich hetzelfde
probleem stelde.
 
Ik heb tijdens mijn vlucht ook gemerkt dat er meer en meer mensen zich niet meer registreren voor een bezoek aan de
tuinen zoals in de brochure vermeld. En dat er mensen zijn die menen op Ibiza te zijn wat kledij betreft. Misschien mooi
om zien maar…………..
 
Oei, ai,  ai tuin nr 6. Is het misschien Pasen ???????????
De balletjes vliegen rond mijn oren vanop dat ander stuk van den hof. Misschien helmpjes voorzien ?
 
Wat de animatie in het hotel betreft ga ik zeker niet klagen .
De animatoren An en Peter zorgden dagelijks voor een leuk spelletje. Een soort Dikke Bertha maar dan met kartonnen
doos en handdoek. Echt leuk. Voor mij althans.
 
Op het einde van mijn vakantie heb ik een gratis lift gekregen naar mijn volgende vakantie bestemming: de Schelde.
Alvorens van mijn volgende culinaire vakantie te genieten nog dit:
 
 
 
                                                                    
 
                                                                             Als iedereen een beetje meer zijn best doet dan kan      
 
                                                                                                               “Hotel AGS”
 
                                                                                     zeker zijn uitstekende referenties behouden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelgast WALTER
 
The bird
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AGS Stewards: winterrust of winterslaap?
 
 
 
 
Door de laatste coronaregels met betrekking tot golf werden we gedwongen om de wedstrijden op de compacts tijde
lijk op te schorten. Konden de stewards daardoor vroegtijdig aan hun winterslaap  beginnen?
 
De term winterslaap is misschien te sterk, want ook in de stille maanden blijft de stewardwerking actief, zij het op an
dere punten dan wedstrijdbegeleiding.
 
Wat doen de stewards in deze periode?
 
Even herinneren dat oorspronkelijk werd afgesproken dat de periode waarin stewards compact wedstrijden begeleiden,
gelijkloopt met het gewone golfseizoen. Dus vanaf het openingsweekend tot en met de closing cup. We stelden
evenwel vast dat er op het einde van oktober en in november, door het mildere weer van de laatste jaren, nog veel
mogelijkheden waren om wedstrijden te laten doorgaan in qualifying omstandigheden. Bovendien was er ook veel vraag
naar extra compact wedstrijden.
 
Daarom hebben we met de stewards beslist om ons ook paraat te houden tot eind november. Als er vanaf december
tot aan het openingsweekend toch compact wedstrijden kunnen doorgaan, dan zullen we zien of er een steward be
schikbaar is voor die wedstrijd, maar we voorzien geen permanentie. In deze periode kunnen de weersomstandigheden
te snel wisselen (bvb. te nat terrein, vorst, meer dan 1 wintergreen, enz.) om op een normale manier een aanwezigheids
lijst voor de stewards voor te bereiden.
 
In de wintermaanden is er tijd voor reflectie, overleg en planning. De Head Steward heeft in november een één op één
evaluatiegesprek met alle stewards. Tijdens de coronacrisis zal dit telefonisch gebeuren. De stewards worden tijdens
dit gesprek bevraagd naar hun persoonlijke ervaringen, eventuele problemen die zij hebben meegemaakt, hun sugges
ties en, uiterst belangrijk, hun bereidheid om de taak ook het volgend seizoen uit te voeren.
 
In normale omstandigheden, lees zonder coronaperikelen, wordt het resultaat van deze evaluatiegesprekken verder
behandeld op de slotvergadering die de stewards houden eind november begin december. Op deze vergadering zijn
ook de captain en de manager aanwezig. Hier worden ook eventuele wijzigingen aan de stewardwerking besproken en
beslist. Kandidaten voor opleidingen binnen Golf Vlaanderen worden aangeduid en wijzigingen aan de baan, die een
impact hebben op de compact wedstrijden worden bekeken en toe te passen richtlijnen hieromtrent worden meege
geven.
 
Jammer genoeg kan deze vergadering dit jaar door de omstandigheden waarin we leven niet doorgaan. In overleg werd
beslist dat de punten die op de jaarlijkse slotvergadering zouden besproken worden, dit jaar overgeheveld worden naar
de jaarlijkse startvergadering van de stewards, die gewoonlijk eind februari begin maart wordt gehouden. Om ons
genoeg tijd te geven om actiepunten uit deze vergadering nog tijdig uit te voeren, zal de startvergadering begin febru
ari 2021 (hopelijk) doorgaan. Buiten de hiervoor vermelde agendapunten, worden op de startvergadering ook de
eventuele nieuwe stewards verwelkomd.
 
 
Nieuwe stewards worden gezocht door de Head Steward, die met de kandidaten een eerste gesprek voert. Indien zij
bereid zijn om tot het team toe te treden, wordt hun kandidatuur voorgelegd aan het Sportcomité.
 
 
U ziet, stewards hebben wel een winterrust, maar geen winterslaap.
 
 
Veel wintergolfplezier en hou het veilig,
 
 
 
Jan Van den Berghe
Head Steward AGS
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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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* Wegens preventie Covid 19 werken we momenteel steed op afspraak
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Junioren
 
 
 
Beste leden,
 
 
Op zijn zachtst gezegd was 2020 een zéér uitdagend jaar, het is uiteindelijk geëindigd zoals het begonnen is, met het
stoppen van competitieve wedstrijden.
 
AGS heeft een fase gehad waarin het gesloten was, er is een fase geweest van reserveringen voor te oefenen en er is
ook een fase geweest waarin het enigszins ‘relatief’ normaal is verlopen.  In die relatief normale fase hebben we met
de jeugdwerking toch het één en ander kunnen realiseren.  De trainingen o.l.v. onze pro Alain werden hervat op
woensdag en zaterdag, de kalender van de competitieve wedstrijden op AGS werd herschikt en ook uitgevoerd en er
werden een 8-tal Jeugdwedstrijden op AGS met mogelijkheid tot handicapverbetering gespeeld op vrijdag namiddagen
tijdens de zomermaanden. 
 
Dankzij hun tomeloze inzet en deelname aan de jeugdwedstrijden hebben een groot aantal Juniors in 2020 hun handi
cap verbeterd en sommigen zelfs hun 36 behaald, hierbij horen o.a. :
 
Bixente en Emiel Ceusters strandden op 37 en staan op één goede wedstrijd van hun 36
Esmée Cornelis strandde op 38
Nicolas Dierick behaalde zijn 36
Daan Franckx behaalde zijn 1e handicapverbetering en eindigde op 42
Thibaud Linotte strandde op 39
Oliver Nuyts behaalde 36 en zit nu al op 34.1
Eline Maddens behaalde 36
Hanne Van Orshaegen behaalde 36
Astrid Vansteenkiste strandde op 37
Camille Verlinden strandde op 38
 
Ongetwijfeld ben ik er nog een paar vergeten, waarvoor alvast mijn excuses.
 
De juniorteller voor het jaar 2020 staat, bij het schrijven van dit artikel, op 46 !  Nooit eerder waren we zó dicht bij de
50 leden…  Hopelijk blijft de stijgende trend zich in de komende jaren doorzetten.
 
Vaak werden de competitieve wedstrijden een dubbeltje op zijn kant.  Ook al werd het Clubkampioenschap bij de
meisjes redelijk duidelijk gewonnen door onze kampioen Mirthe Waumans, in de finale van het Match Play Clubkampi
oenschap moest ze tot op de laatste hole vechten om, in de halve finale Hendrik Segers, en in de finale haar bloedeigen
zus Anaïs uit te schakelen.  Ongetwijfeld een nieuwe trofee in de reeds ruim gevulde trofeeënkast van Mirthe.   Bij de
jongens was het clubkampioenschap véél spannender met een play off tot gevolg waarbij 3 jongens opnieuw op hole
1 moesten vertrekken.  Uiteindelijk won Oliver Nuyts de trofee bij de jongens.  Er staat Oliver een mooie golftoekomst
te wachten.
 
Graag wens ik AGS, pro Alain specifiek en alle Junioren hartelijk te danken voor jullie inzet en voor de deelname aan
de trainingen en de wedstrijden.  Aangezien ik zelf héél vaak de wedstrijden begeleid heb, heb ik enkelen onder jullie
beter leren kennen; het plezier om jullie bezig te zien en mee te leven met jullie scores hebben mij zowaar af en toe
emotionele momenten bezorgd.  De spanning bij de jongensfinale van het Clubkampioenschap, de teleurstelling van
de gemiste putt van Lars op hole 12 tijdens dezelfde finale, de gierende wind tijdens de Match Play competitie, de
passie voor het spel van Thibaud, de blik in de ogen van Daan bij het horen van zijn 1e handicapverbetering,… het was
een eer en genoegen.
 
 
Op naar 2021, ook al was 2020 administratief en logistiek een uitdagend jaar, er waren ook heel veel mooie momenten !
 
 
Jeugd Deugd,
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Junioren Matchplay 2020
 
 
 
Onder een gierende herfstwind deden 14 AGS Junioren een gooi naar de Junior Matchplay titel 2020. 
 
In de 8ste finale waren de eerste verrassingen al een feit: Nicolas versloeg Junior clubkampioen Oliver, Emiel had op
de laatste hole een kans om te winnen en dwong Anaïs tot een play-off, Zoë versloeg Thibaud, Esmée won een
knappe wedstrijd tegen Daan, Bixente verloor op de laatste hole van Lennert en Kato moest de duimen leggen tegen
Hendrik... de afvalrace was begonnen, de wind zou vandaag niet meer gaan liggen.
 
In de kwartfinale wonnen Mirthe, Hendrik, Anaïs en Warre uiteindelijk hun wedstrijd om zo een plaats in de halve finale
af te dwingen. Mirthe won in die halve finale op de laatste hole van Hendrik. Haar zus Anaïs beëindigde haar halve fi
nale tegen Warre met een birdie op 5.
 
De finale werd een Waumans zussenstrijd, waarbij Mirthe voor de tweede keer die dag tot op hole 6 werd gedwongen.
Uiteindelijk won topfavoriete Mirthe in de spannende finale van haar zus Anaïs, al had het evengoed anders kunnen
lopen. Een dikke proficiat aan onze Matchplay kampioen Mirthe 'Mirre' Waumans!
 
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Jeugdstage 2020
 
 
Het is al even geleden, maar omdat we zo genoten hebben van alle stralende gezichtjes willen we jullie niet onthouden
van dit verslag over onze jeugdstage.
 
Onze jaarlijkse jeugdstage was ook dit jaar weer een succes!
 
Met 26 deelnemers was het een hele uitdaging om dit allemaal CORONA-proof te laten plaatsvinden.
Het programma werd aangepast, de deelnemers werden in ‘bubbels’ ingedeeld en onze bus ontsmetting heeft ook
goed dienst gedaan ;-)
 
Nieuw dit jaar waren enkele spelletjes zoals o.a.  dobbelsteengolf, petanque putting & vlaggengolf.
Super plezant, maar ooh, wat hebben we onze bompa’s gemist voor hun goede tips op de baan!
 
Dus lieve senioren, bij deze al een warme oproep om donderdag 26/8/2021 vrij te houden  voor onze ouderwetse ‘beat
the bompaz’.
 
Volgend jaar zijn we zeker terug van de partij (jeugdstage 2021 zal doorgaan van 24/8 tot  en met 27/8/2021).
 
Deze stage is voor iedereen (ook niet-golfers) van 8 tot 18 jaar.
 
Nog eens nen dikke merci aan Alain en Sunny voor de goede begeleiding!
 
Sportieve groeten,
Bie Gys
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Audiovisuele 

producties
copywriting

PR

Perscommunicatie

presenteren

modereren

(digitale) 

Events

Sociale media

digitale communicatie
Mediatraining

totale

communicatie

www.onuitwisbaarproducties.be

verjaardagsactie

Onuitwisbaar viert dit jaar z’n 5de verjaardag

en dat vieren we graag met jou. Maak kennis

met ons aanbod en geniet van 5% korting.

Benieuwd wat we voor jou kunnen 

betekenen? Contacteer ons via  

info@onuitwisbaarproducties.be.
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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

Starters/Rabbits
 
 
 
Beste Starters / Rabbits,
 
We hebben ons kort zomerseizoen toch in schoonheid kunnen afsluiten met 2 Rabbitswedstrijden op de 9-holes baan
van Flanders Nippon.
 
Voor velen werd het een eerste kennismaking met een grotere baan.
 
En ook op deze beide edities konden we enkele fraaie handicapverbeteringen noteren.
 
Voor de Rabbits met een handicap van 39, 38 of 37 kwamen deze wedstrijden ook in aanmerking voor hun ‘Final
Course Management’, afgekort FCM  (meer uitleg over de FCM kan je vinden in de vorige editie van ‘de gazet’)
 
Ten gevolge van de COVID maatregelen worden de Rabbits/Starterswedstrijden welke normaal in de winter op zaterdag-
en zondagvoormiddag om 11 uur plaatsvinden, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Geen wedstrijden dus voorlopig,  geen
handicapverbeteringen,  maar gelukkig nog wel vrije oefenrondes.
 
Maak gebruik van deze vrije oefenrondes om je taktiek op de baan bij te schaven. Course management is zeer belang
rijk. Kies steeds de makkelijkste weg. Een slag uit de bunker of uit een strafgebied is veel moeilijker dan een slag vanop
de fairway of de “first cut of rough” .
 
Aangezien er voorlopig nog geen wedstrijden zijn, is dit dan ook de ideale gelegenheid om aan onze swing, chip en
putt techniek te werken. Onze 3 Pro’s gaan jullie hierbij zeker kunnen voort helpen.  
 
Resultaat verzekerd.
 
 
Veel succes,
Bart Van den Bussche
Starters/Rabbits captain AGS
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Ladies Nieuws
 
 
 
Beste dames allemaal,

 
Het minste dat we kunnen zeggen over 2020, is dat we dit jaar in een toch wel uitzonderlijke situatie terecht zijn geko
men.
 
Meer dan de helft van de activiteiten zijn  niet doorgegaan, zo hadden we geen openingscup met de dames, geen la
diesdag, geen closingcup, en geen dinertjes. Ook de helft van de wedstrijdjes op AGS, konden we jammer genoeg niet
organiseren.
 
Wat we wel gedaan hebben, is op weekend geweest. We zijn naar Nederland getrokken naar Dorhout Mees, en hebben
daar een heel leuk weekend gehad.
 
De locatie is niet voor herhaling vatbaar, want de baan was eigenlijk niet ok, maar voor de rest was het wel super!!!
Fijne groep, lekker eten, prachtig weer en veel gelachen!!
 
Vooral voor de beginnende dames, hoop ik dat we volgend jaar kunnen teruggaan naar het normale, en dat jullie met
velen aan  onze activiteiten gaan deelnemen. Alle wedstrijden die we organiseren bij de dames, zijn beschikbaar vanaf
handicap 45. Ergens in januari, mogen jullie een mail verwachten met de belangrijkste data.
 

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen (hopelijk zullen we ze toch een beetje mogen vieren) en zie jullie allemaal volgend
jaar!!!
 

 
Catherine Cassiers
Ladiescaptain
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Stefan Cramers en zijn 'race to Spiegelven' 
01.10.2020 

De grootste recreatieve wedstrijd van Vlaanderen - de Beker van Vlaanderen - 

is in 2020 aan haar 32e editie toe. Vanwege Corona weliswaar een speciale 

editie, waarbij geen halve finales plaatsvonden, maar waarbij per club 2 spelers 

zich rechtstreeks konden kwalificeren voor de finale: the race to Spiegelven! 

Aanstaande zaterdag 3 oktober, nemen de gekwalificeerden het tegen elkaar 

op de 18 holes van Golf Spiegelven te Genk. Iemand die zal meestrijden en zich 

ook de afgelopen jaren meermaals wist te plaatsen, is Stefan Cramers, lid bij 
Antwerp Golf School en ook Young Golfers captain bij zijn club. 
 

 
 

Het competitie element is belangrijk voor mij.” 

Golf is een activiteit die je zowel puur recreatief kan beoefenen als competitief. Dat 
laatste is belangrijk voor Stefan: “Golf is een enorm uitdagende sport. Het is een 
uitdaging tegenover jezelf en minder tegenover anderen. Je probeert jezelf telkens te 
verbeteren.” 

“Het competitie element vind ik belangrijk, al geniet ik ook wel van een vrij rondje 
golf. Als Young Golfer captain zit ik mee in het sportcomité en proberen we op 
jaarbasis minstens twee wedstrijden per week te organiseren. Antwerp Golf School is 
een 6 holes club en dus organiseren we onze wedstrijden telkens op andere 
terreinen. Zo was de selectiewedstrijd voor de Beker van Vlaanderen geheel toevallig 
op Spiegelven.” 

‘De Beker van Vlaanderen is een mooie formule’ 

Zelf ziet hij de Beker van Vlaanderen niet als een dag waar hij zich speciaal op 
voorbereidt: “Ik bekijk die dag zelf wel wat ik speel. Ik ga er naartoe om zoveel 
mogelijk plezier te maken en als daar een goede score uitkomt, des te beter.” 

“In 2006 ben ik begonnen met golf nadat 

mijn vader met golf begon. Op Antwerp Golf 

School ben ik na een tijdje ook gestart als 

Starters captain. Dat houdt in dat je onder 

andere verantwoordelijk bent om de 

beginnende golfers te begeleiden en ze 

bijvoorbeeld te informeren rond regelgeving 

en het invullen van hun scorekaarten. Na 

een jaar of vijf vond ik dat het tijd was voor 

iemand anders en ben ik Young Golfers 

captain geworden.” 

AGS in e-nieuws van Golf Vlaanderen
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Bornem              Winefield 
 

2 Topwijnen uit Bordeaux  

Nu met 10% korting 

 

Cru la Maqueline 2016       9,50 € 

                                       8,55 € 

St Emilion Grand Cru  

Château Montlabert 2015  25,95 € 

                                       23,36€ 

Château Montlabert 2018  27,95 € 

                                      25,16 €     

 Bestellen kan  

via webshop www.winefield.be 

Via mail tony@winefield.be 

Via GSM +32 475 40 21 26 
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“Het is niet de eerste keer dat ik deelneem aan de Beker van Vlaanderen. Ik stond al 
een paar keer in de halve finale en één keer in de finale. Dat was enkele jaren 
geleden in Oudenaarde en dat zag ik gewoon als een volgende wedstrijd. Maar wel 
een wedstrijd die telkens mooi georganiseerd wordt en waarbij we als speler in de 
watten gelegd worden. 

Het is sowieso een leuke formule. Zeer toegankelijk voor golfers van verschillende 
niveau’s en je handicap wordt in rekening gebracht. Het kan dus zijn dat je bruto 
geen prijs pakt maar netto wél.” 

De longhitters hebben een streepje voor.” 

Omdat Stefan sterk presteerde tijdens zijn kwalificatiewedstrijd op Spiegelven 
vroegen we welk type speler er het meeste kans maakt in de finale… 

“Iemand die zijn bal op die dag telkens nauwkeurig rechtdoor weet te slaan heeft 
altijd een voordeel, maar ik denk dat de ‘longhitters’ sowieso een streepje voor zullen 
hebben, want er is wel wat plaats op die baan om wat links of rechts te liggen. Hoe 
die dag ook verloopt, we zullen zoals altijd ons uiterste best doen!” 

 
Bron: Golf Vlaanderen    E-nieuws 1-10-2020 

 

AGS in e-nieuws Golf Vlaanderen  -  vervolg

WINEFIELD wedstrijd
 
 
In september speelden we onze WINEFIELD wedstrijd.
 
Hierbij geven we graag nog eens de winnaars:
                       
 
Heren I + Dames I                 1° Van Den Bergerac Yves – Chateau Pédesclaux
                                              2° Van Arendronk Marieke – Chateau Beychevelle
                                              3° Verdijckenvat  Eddy – La Dame de Montrose
 
  Dames II:                            1°  Van Halsbergerac Julie – Le Clos Manou
                                             2°  Weynmans Maria – La dame De Montrose
                                             3°  Lallemans Lillian – Le Clos Des Orfeuilles
                                            
 
Heren II                                1°  Op De Beaujolais Jente - Chateau Pédesclaux
                                             2°  Schenk Jan - Chateau Beychevelle
                                             3°  Reims Dave -  Le Clos Manou
                                             4°  Ladderzatvandewyn Patrick - La dame De Montrose
                                             5°  Blondechateau Guy - La dame De Montrose
                                             6°  Marischol Mathias – Tour Prignac
 
Nearest to pin Hole #3
Dames                                  Weyn Linda - Le Clos Des Orfeuilles
Heren                                    De weyne Jan – Tour Prignac
 
Nearest to pin Hole #9
Dames                                  Van Grenachemortenoir Sonja - Le Clos Des Orfeuilles
Heren                                    De Bordeaux Luc – Tour Prignac
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Pro's Corner
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
Helaas kunnen we het niet ontlopen,de lange winterperiode is in aantocht.
De meeste golfers bergen dan de clubs op en houden een winterslaapje.
Velen onder jullie hebben de stap gemaakt naar hcp 36 maar op een baan met langere
afstanden waarbij u de woods en driver nog niet hanteert kan dit een moeilijke opgave worden,
U gaat forceren, verliest het vertrouwen en je gaat steeds krampachtiger gaan golven.
 
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.
 
Wilt u goed voorbereid het komende seizoen ingaan, dan zijn de wintermaanden het ideale moment om uw spel van het
vorige seizoen te analyseren en de minder goede aspecten te verbeteren.
Maak een sterkte/zwakte analyse en bespreek dit met de AGS professionals, wij zullen u met alle plezier helpen om
een schema op te stellen.
 
Bij deze hopen wij u te motiveren en u het komende seizoen nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie
golfmomenten.
 
Meer tips vindt u via google: gewoon mijn naam intikken of via YouTube.
 
 
 
 
Met sportieve groet,
 
 
 
Alain Christiaens,
PGA.A-Professional
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RENODECOR 
 
 Zaakvoerder: Gunther De Herdt 
 
 
Zelfstandig aannemer die diverse werken kan uitvoeren.  Handig daarbij is 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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Nog een Cadeautip nodig ?  

Koop dan een beweegbox.  

Keuze uit 8 sporten rond de A12. De box bestaat uit aparte vouchers 

ter waarde van 20 euro per stuk bij 8 diverse sportclubs.  Je kan de 

vouchers apart doorgeven aan iemand anders.  

Deze box koop je aan voor 50 euro en heeft een inhoud ter waarde 

van 200 euro.  

Verkrijgbaar in de AGS shop.  

 

 

 

 

 

· Bij Antwerp Golf School kan je kiezen uit keuze A (2 mandjes golfballen + 

gratis gebruik materiaal + welkomstdrankje) of keuze B (€ 20  korting op 

een groepsles twv € 150) 

· Bij Aspen Indoor Ski kan je 1u gaan sneeuwsporten 

· Bij Casteleyn Squash heb je recht op een squashterrein voor 1u 

· Bij Dance Duplex kan je 2 gratis workout-lessen volgen of een korting 

van 10% op 1 volledige lessenreeks 

· Bij GymTonic krijg je een persoonlijke introductie op eGYM met bepaling 

van je biologische leeftijd OF een deelname aan 3 groepslessen naar 

keuze + vrij gebruik thermen en wellness inclusief badlinnen + 1 drankje 

· Bij Jump Univerz kan je 1u springen in het trampolinepark  voor 2 

personen 

· Bij Wima Bowling heb je recht op een bowlingbaan voor 1u (maximaal 6 

personen)  

· Bij Yonex krijg je een badmintonterrein voor 1uur (of 45min) in het 

Yonex Center met een maximum van 4 personen 

In de box zitten nog een aantal leuke gadgets 
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                                        Een mooie groepsfoto van een  
 
 
                                zeer geslaagde jeugdstage coronaproof!
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En tot slot...
 
 
Ziezo, dit is al weer de laatste gazet van 2020, een zeer bewogen en voor velen eveneens een  zeer moeilijk jaar.
 
Toch hebben we ook posiieve ervaringen mogen delen dit jaar: kijk maar eens naar de vrolijke, gelukkige gezichtjes van
de kinderen op de foto van de jeugdstage van deze zomer.
 
Spijtig genoeg zijn ook een aantal van onze leden niet gespaard gebleven van het virus. Wij wensen onze vrienden,
medespelers die ziek zijn geweest nog een voorspoedig herstel!
 
Met zijn allen hopen we jullie binnenkort weer gezond en wel op het golfterrein te mogen ontmoeten!
 
We sluiten het jaar niet af zonder iedereen die een bijdrage geleverd heeft voor deze gazet en voor alle vorige edities
van 2020 van harte te bedanken.
 
Vanwege de redactie wensen wij iedereen, al zal het in beperkte kring zijn, toch fijne feestdagen en in deze tijden meer
dan ooit
 

                                                                  
                                                    een Gezond en Gelukkig 2021! 
 
 
 
De redactie
Anne-Marie en Chris
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ADRIAN JONES
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