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Voorwoord van de
president
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
De coronacrisis houdt ons ganse doen
en laten al meer dan één jaar in een
stevige houtgreep.
De cijfers zijn op dit moment alles
behalve bemoedigend om grote ver
soepelingen toe te staan.
De opening van café’s en restaurants
komt hierdoor weer op de helling te
staan.
 
En toch genieten wij als golfspelers het
grote voorrecht om onze geliefkoosde
sport onder bepaalde strikte voor
waarden verder te kunnen beoefenen.
 
Onze openingscup traditioneel ge
sponsord door Ward en
Lutgart Mertens van de firma Lucide
was een ongelooflijk succes.
Niet minder dan 220 deelnemers
verspreid over vrijdag 2 en zaterdag 3
april hadden zich hierbij ingeschreven.
Een prijsuitreiking hoort nog steeds
niet tot de mogelijkheden maar zal als
de versoepelingen het toelaten in het
najaar plaatsvinden.

 
Ondertussen heeft het sportsecretari
aat zeker niet stilgezeten en hebben
zij ondanks de moeilijke omstandighe
den toch een mooie kalender weten
samen te stellen voor het komende
zomerseizoen. Een inkijk vind je hier
in de gazet.
 
Er is ook beslist om dit jaar opnieuw
de interclubwedstrijden niet te laten
doorgaan en te verschuiven naar
2022.
 
Zondag 18 april vindt onder strikte
voorwaarden onze eerste opendeur
dag plaats.
Aan interesse geen gebrek maar ook
hier zal deze dag er totaal anders uit
zien als alle voorgaande.
Alles wordt opgedeeld in kleine groep
jes met respect voor de nodige af
standsregels.
 
Mijn voorwoord is eerder beperkt
omdat er de afgelopen tijd eigenlijk
niet zoveel nieuws te rapen viel.
Allen hunkeren we naar een meer
normaal leven en willen we ons sociaal
leven weer op de rail zetten.
We kunnen dit enkel als we ons hou
den aan de nodige veiligheidsvoor
schriften die overal gelden, ook in de
golfclubs.
 
Nog even doorbijten en hopelijk kun
nen we deze zomer op het terras van
AGS genieten van een fris pintje of een
goed gekoeld glaasje wijn.
 
 
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden, 
 
Alles lijkt er op dat het golfseizoen 2021 een topper wordt. 
 
Weliswaar nemen we een sputterende start met de warmste dag ooit gemeten in maart en sneeuw in april.  Het lijkt er
op dat het overlegcomité evenzeer last heeft van besluiteloosheid welke richting ze uitgaan.  
 
Op AGS hebben we daar minder last van, we weten welke richting we willen uitgaan.  Dat is in de eerste plaats een
gevarieerd aanbod van activiteiten voor elk wat wils. 
Dat zal je al merken in de wedstrijdkalender.  Hier zijn toch enkele nieuwigheden. 
We hebben besloten om wedstrijden die in dezelfde week worden gespeeld gelijktijdig te openen voor inschrijving. 
Telkens op zondagavond om 20 uur. Voor verplaatsingen is dit 3 weken vooraf, voor de wedstrijden op AGS is dit een
week vooraf. 
 
Voor onze spelers met een handicap van 36, voorzien we 1 keer per maand een wedstrijd hcp 36 Only.  Dat moet de
stap van de compact Holes naar de Grote baan verkleinen. 
Er zijn ook een aantal compacts wedstrijden op verplaatsing voorzien. 
 
Het diversifiëren in handicaps geeft ons de mogelijkheid om een aantal keer een wedstrijd te organiseren voor een
beperkte HCP categorie (0-27, 9) en (28 -35,9) en 36 Only.  
 
Daarnaast blijven we ook 9 holes wedstrijden aanbieden, om de gelegenheid te bieden om binnen een kortere tijdsbe
steding toch een qualifying golfronde te kunnen spelen. 
 
Door deze toevoegingen aan de kalender zijn er nog enkele banen die nog dienen bevestigd te worden.  We zullen de
inschrijvingen evalueren en bijsturen indien nodig.  In i-golf vind je de kalender met inschrijvingsmodaliteiten.  Raadpleeg
regelmatig de kalender in i-golf, we kunnen soms starttijden bijboeken, waardoor er bijkomende plaatsen komen op de
inschrijvingslijsten. 
 
De gepubliceerde kalender in deze gazet is de basiskalender, die we nog kunnen uitbreiden in functie van de vraag.  
 
Het nieuwe WHS zal wellicht ook voor enkele verrassingen zorgen.  Daarnaast lanceert Golf Vlaanderen een nieuwe
versie van de App (BEGolf), daar kan je de berekening raadplegen door op je WHS HCP te klikken.  De oude App zal
nog een tijdje gebruikt kunnen worden, maar wordt niet verder ontwikkeld en ondersteund. 
 
De federatie heeft ook het GVB (Golfvaardigheidsbewijs) onder handen genomen.  De term GVB verdwijnt.  Men spreekt
nu over route 36.  De basis van het GVB blijft echter wel behouden: Een theoretische kennistest, baanpermissie en  een
praktische proef op de golfbaan.  Op AGS zullen we blijven toekijken op de kwaliteit van de opleiding en de begeleiding
van onze starters doorheen het ganse traject. 
 
Binnenkort starten onze pro’s ook terug met diverse workshops.  Ook hier zullen we diversifiëren in handicaps zodat
deze themalessen meer op maat worden aangeboden. 
 
Op 16 mei komt Callaway langs met Trackman om diverse clubs uit te testen.  Onze AGS pro’s zullen beschikbaar zijn
voor advies.  Wil je een fitting met de Trackman dan zal je die vooraf moeten boeken.
16 mei staat ook in onze agenda aangekruist om de nieuwe green 4 te openen.   Onze pro’s zullen de green openen
en dat is dan meteen de eerste beat the pro van het seizoen. 
Wij zijn benieuwd of Hole 4 zal meespelen in de beslissende fase in het AGS Matchplay kampioenschap met finale op
17 oktober. 
 
AGS heeft enkele nieuwe sponsors mogen verwelkomen, welkom op onze club ! 
 
Hun advertenties vind je in ons clubblad.   Bekijk deze advertenties en ga eventueel eens langs bij hen, ze maken immers
deel uit van dezelfde AGS bubbel. 

 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Captain's Column
 
 
Dat het voorbije winterseizoen een andere belevenis kende dan de vorige edities hoeft geen betoog, weersomstandig
heden en “Corona” hebben we niet in de hand, dus richten we ons met een positieve blik op de toekomst. Daar we dit
seizoen nog terdege rekening zullen moeten houden met de wereldwijde pandemie hebben we onze visie wat bijgesteld
naar het aanmaken van wedstrijden. 
 
Tijdens de digitale ledenpresentatie, eind december 2020, hebben we gezegd dat we rekening zouden houden met de
ervaringen opgedaan tijdens het vorige zomerseizoen met name het inplannen van bijkomende wedstrijden.
 
De “traditionele kalender” met één week- en één weekend wedstrijd blijven het streefdoel maar worden, in de mate van
het mogelijke, aangevuld met wedstrijden voor bepaalde doelgroepen waaronder: wedstrijden voor Hcp 36, starters
wedstrijden op verplaatsing, 9 holes namiddag wedstrijden, wedstrijden met Hcp restricties e.d., zodat er een aanbod
zal zijn van ca. 3 wedstrijden/week.
 
We zullen deze nieuwe uitdaging geregeld analyseren en bijsturen daar waar nodig, raadpleeg dus frequent de wed
strijdkalender.   
 
Het openstellen van wedstrijden zal ca. 3 weken voor speeldatum plaatsvinden, telkens op zondag om 20:00 uur, en
dit voor wedstrijden die in dezelfde week gepland zijn. We hopen alzo de inschrijvingstress naar omlaag te kunnen
brengen en iedereen de kans te geven om wekelijks een wedstrijd naar keuze te kunnen selecteren. (Mocht dit nog
problemen geven kunnen we altijd wedstrijden koppelen). 
 
Verder blijven op de club ook de volgende groepsactiviteiten behouden:
 
Ontmoetingen met andere clubs, Ladies en senioren wedstrijden, Beat the Pro, Par 3 kampioenschap, Matchplay
clubkampioenschap, e.d.
 
Ondertussen ligt de openingsronde seizoen 2021 al achter ons met meer dan 220 ingeschrevenen. Iedere deelnemer
heeft zijn blijk van waardering geuit naar onze trouwe sponsor “Lucide” die weer een praktische tee gift schonk. Har
telijk dank Ward & Lutgart.
 
Hopende dat het seizoen vlotter mag verlopen, ieder zijn gading vindt en onze vrijheid terug het “oude normaal” mag
worden wens ik iedereen een fantastisch zomerseizoen toe.  
 
 
Marc Van Asch
Captain
 

Vervolg Par 3 kampioenschap
 
In de vorige gazet hebben we de deelnemers vernoemd die in categorie 1 verdienstelijke scores hebben behaald en nu
is het de beurt aan categorie 2.
 
Ter herinnering: Het kampioenschap wordt gespeeld over 2 dagen onder clubleden van AGS, Krokkebaas en Golf.be.
De eerste wedstrijddag is een thuiswedstrijd en de finale wedstrijd wordt gespeeld te Krokkebaas.  
 
Uitslag categorie Ladies
 
We hebben eindelijk een kampioen in huis en dit met een topscore van 134 slagen.
 
                                                Gefeliciteerd  Dominique Posson! 
 
De 3de plaats werd veroverd door Kristalleke Moortgat en 4de is geworden Christel Peeters.
 
Uitslag categorie Men
 
Op de 2de plaats is geëindigd Eric Thijs met een score van 140 slagen (2 slagen meer dan de uiteindelijke winnaar)
3de is geworden Noel Van Den Heuvel en 5de Koen Lauman
 
                                       Allen bedankt met de mooie resultaten :  TOP! 
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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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Lucide openingsronde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
Naar een goede gewoonte hebben Ward Mertens en Lutgart Verbruggen van LUCIDE onze Opening Cup gesponsord. 
 
Tijdens het paasweekend speelden we maar liefst met 224 spelers op de grote baan en de compacts baan van Flanders
Nippon in Hasselt. 
 
 
Het werd geen echte Opening Cup, maar een openingsronde. 
 
 
Normaal gezien hadden we op AGS samen het glas van de vriendschap kunnen drinken tijdens de prijsuitreiking van
deze mooie Opening Cup. 
 
 
Ward en Lutgart hebben ons toch alvast verwend met de LUCIDE -  AGS golfballen. 
 
 
Bedankt voor deze mooie start van het seizoen. 
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Seniorennieuws
 
 
 
Beste 49-igers, 50-ers en 50-plussers,
 
In sportclubs wordt traditioneel de term ‘senioren’ gebruikt, waarvan niet iedereen vindt dat die even vriendelijk klinkt
als 50-plussers. We proberen daar rekening mee te houden, maar gebruiken beide synoniemen door elkaar.

In de golfsport is het in ieder geval gebruikelijk dat in elke club specifieke activiteiten georganiseerd worden voor 50-
plussers. Uiteraard doen we bij AGS mee aan deze traditie.
 
Word je dus 50 jaar of meer ergens in het kalenderjaar 2021, dan zijn die activiteiten vanaf het begin van het seizoen
ook specifiek voor jou bedoeld en kan je er aan deelnemen.
De activiteiten worden behartigd door het seniorencomité, een groepje vrijwilligers die de activiteiten organiseren en
begeleiden. Er zijn activiteiten van verschillende aard, samen te vatten in volgende categorieën, meer details in het
vervolg van dit artikel:
 
•     Weekwedstrijden 
•     Jaarklassement 
•     Midweek-uitstap 
•     Ontmoetingen andere golfclubs 
•     Interclub 
•     Closing Cup 
•     Sociale activiteiten 

De weekwedstrijden zijn opgenomen in de reguliere wedstrijdkalender en zijn toegankelijk voor alle leden. Deze vinden
regelmatig plaats op een woensdag, maar er zijn eveneens andere weekdagen ingepland. Vanwege mogelijke beschik
baarheid in de week en de gunstige tarieven zijn deze wedstrijden populair bij onze 50-plussers. Deze 18-holes wed
strijden hebben dikwijls een iets informeler karakter en kunnen naar vrije keuze en eigen initiatief afgerond worden met
een etentje in het clubhuis, indien mogelijk. Steeds aangenaam en een mogelijkheid om zo eveneens de eventuele
avondspits te vermijden. Aan te raden.
 
Het jaarlijkse 50+klassement is een klassement over meerdere wedstrijden en een zogenaamde Order of Merit over
gans het seizoen. Bij elke wedstrijd worden er, naast de traditionele prijsuitreiking, ook twee extra rangschikkingen
opgesteld voor de deelnemende 50-plussers volgens Stableford, één voor de dames en één voor de heren. Voor het
50+klassement worden aan de eerste 15 deelnemers in deze twee rangschikkingen punten toegekend volgens deze
puntenverdeling:
 
1e:               5 punten
2e en 3e:     4 punten
4e tot 6e:     3 punten
7e tot 10e:   2 punten
11e tot 15e: 1 punt 
 
Om zo veel mogelijk leden de kans te geven aan dit regelmatigheidstornooi deel te nemen en om te pogen de spankracht
aan te houden tot het einde van het seizoen zullen de beste resultaten uit deze rangschikkingen meetellen voor het
uiteindelijke seniorenklassement. Als je aan alle wedstrijden deelneemt vervallen dus mogelijk meerdere scores die
minder goed waren. Bij gelijke stand, geven de behaalde stableford punten de doorslag.
De 5 beste resultaten van de volgende weekwedstrijden tellen mee voor het 50+klassement 2021:
 
•     April, Ma 26               Keerbergen
•     Mei, Woe 26              Pierpont   
•     Juni, Ma 14                Royal Fagnes Spa
•     Juli, Woe 7                 La Bruyere
•     Augustus, Woe 4       Enghien
•     September, Woe 1    The National
•     Oktober, Woe 6         Kampenhout
•     Oktober, Woe 27       Louvain la Neuve
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Let op, het betreft hier eventueel gesponsorde wedstrijden van de reguliere wedstrijdkalender die toegankelijk zijn voor
alle leden van de club. Als deelnemer voor het 50+klassement is het dus kwestie om zelf tijdig het initiatief te nemen
om in te schrijven voor de juiste wedstrijden. Dat is niet altijd evident, we weten dat en iedereen van het sportcomité is
zich daarvan bewust en vele inspanningen worden geleverd om daaraan te verhelpen. Wellicht lees je daar elders meer
over.

De driedaagse midweek-uitstap werd dit jaar begin mei gepland in Clostermannshof in Duitsland, maar kan helaas nog
niet doorgaan en wordt uitgesteld naar volgend seizoen. We hadden een vervangende meerdaagse activiteit in eigen
land in gedachten, maar om dat in te plannen wachten we liever op de beschikbaarheid van de horeca. Hopelijk dus
meer daarover later.

Er zijn ook 50+ ontmoetingen met andere clubs ingepland, die eveneens steevast afgerond worden met een BBQ of
een diner in het clubhuis, aangevuld met een wijntje of ander lekkers. Dit zijn ontmoetingen waarvoor reeds afspraken
gemaakt zijn:
 
•     Juni, Di 8:        Seniorenderby Groenenhoek op Cleydael, NIEUW!
•     Juni, Di 29:      50+ ontmoeting met RAAGC op Anderlecht
•     Juli, Do 15:     50+ ontmoeting met Flanders Nippon op AGS
•     Aug, Do 12:    50+ ontmoeting met RAAGC op AGS
•     Datum nog te bepalen:  50+ ontmoeting met golfclub Beveren

De Senioren-Interclub wordt georganiseerd door de KBGF en is mogelijk de enige Interclub competitie waaraan AGS
kan deelnemen in 2021. Het gaat hier om een meerdaagse 4BBB competitie gespeeld met 3 duo’s per club, aangevuld
met andere teamleden. Onze herenploeg heeft zich hiervoor reeds aangemeld (max hcp 24) en voorbereidingen en
trainingen zullen met de deelnemers binnenkort aangevat worden. Voorziene wedstrijddagen:
 
•     September, Do 8
•     September, Woe 15
•     September, Di 21
•     September, Woe 29 (Finale, optioneel voor de meesten, maar niet voor ons!)
 
Het seizoen wordt ook specifiek voor de 50-plussers afgerond met de Closing Cup Senioren die woensdag 3 november
op ludieke wijze gespeeld zal worden op de compact holes van AGS en waarbij we de twee 50+ Kampioenen van het
seizoen (dame en heer) zullen huldigen, samen met de winnaars van de dag.
 
Elk jaar worden er ook een aantal sociale activiteiten georganiseerd buiten de golf, meestal in de winterperiode. Wellicht
kunnen we dit seizoen deze activiteiten hervatten. Velen onder ons herinneren zich wellicht een bowlingavond, een
geleide stadswandeling of een bezoek met gids aan het Antwerpse havenhuis, voor zover mogelijk afgerond met een
budgetvriendelijk etentje.

De informatie over alle bovenstaande activiteiten wordt verspreid via verschillende kanalen. Om op de hoogte te zijn
en te blijven van de seniorenactiviteiten van AGS, is het aan te raden om Telegram (https://telegram.org/ ) te installeren
(smartphone en/of PC) en een account aan te maken. Vervolgens kan je zoeken naar “AGS Senioren” of deze link ge
bruiken https://t.me/AGS_Senioren. Als alternatief kan je de bijgevoegde QR code scannen, die leidt je automatisch
naar het juiste kanaal.
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Ladiesnieuws
 
 
 
Dag dames allemaal,
 
 
Het begin van het nieuwe seizoen ligt in dezelfde lijn als het einde van vorig jaar, dus moeilijk en beperkt in wat kan en
niet kan.
 
We blijven natuurlijk wel positief, en hopen op beterschap, en dit zo snel mogelijk ....
 
Ondertussen maken we er het beste van, we proberen zoveel mogelijk te oefenen en organiseren wat we kunnen op
de manier waarop het mag.
 
De ladiesnamiddagen staan op de kalender, open voor iedereen om in te schrijven, en hopelijk mag ik jullie daar talrijk
op verwelkomen!
 
Zodra ik zicht heb op meer, zoals de ladiesdag, zullen jullie het als eerste horen.
 
 
Tot binnenkort op AGS, en blijf allemaal gezond !!
 
 
Catherine Cassiers
Ladies Captain

 
Proberen zou ik zeggen, dan kan je onmiddellijk alle recente berichten raadplegen en andere leden leren kennen.
Laat ons nadien zeker weten dat je ons gevonden hebt, bijv. door zelf een bericht te posten in de groep.
 
Het stelt je bijv. nadien in staat om flight-genoten te contacteren om eventueel samen te rijden naar een activiteit. Dat
bespaart brandstof en verlaagt het risico op file voor iedereen. Een aanrader.
 
We nodigen jullie alvast allemaal uit om deel te nemen aan onze activiteiten. Meer details en inschrijvingen via het
vertrouwde i-golf, de Golf Vlaanderen app, e-mail via de club of onze AGS Senioren Telegram-groep.

Iedereen veel succes gewenst en tot onze volgende activiteit,
 
 
Het voltallige seniorencomité
In Telegram via https://t.me/AGS_Senioren
 

Erik Van Himbergen
Seniors Captain
in Telegram met @Erik_VH  =  Erik_VH (garp)  of via https://t.me/Erik_VH
 

13



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

14



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

Startersnieuws
 
 
Beste Starters, 
 
 
Begin april. Traditioneel het begin van het golf-zomerseizoen.
 
Sinds korte tijd hebben jullie zich kunnen inschrijven voor de compact holes wedstrijden. Eindelijk, nog eens een
rondje tegen je handicap te kunnen spelen. Hopelijk kunnen we er de hele zomer mee doorgaan en worden we niet
teruggefloten door de corona-maatregelen.
 
De wedstrijdjes, of zoals in I-golf momenteel nog, ‘EDS starters rondes’ genoemd, zijn zoals steeds erg populair en snel
volgeboekt. Snel inschrijven is dus de boodschap. Zoals de vorige jaren voorziet AGS op elke wedstrijd op de compact
holes een steward. Deze zal jullie ter hoogte van de reclamezuil een kwartier voor aanvang van de wedstrijd verwelko
men en jullie wijzen op enkele belangrijke zaken. 
 
Zoals jullie allicht al hebben gemerkt bij het reserveren van een Tee is onze golfbaan druk bezocht. Daarom is het ook
belangrijk om zelf onze golfbaan mee in perfecte staat te houden. Dit kan door zelf enkele vrij eenvoudige dingen te doen:
 
          - Repareer je pitchmark op de green (en liefst nog één extra)
 
          - Sla je een plag uit de grond, geen probleem, maar leg de graszode dan terug en druk deze vervolgens
            met je voeten wat aan
 
          - Hark de bunker (momenteel met je voeten en niet met een hark tgv. de corona maatregelen)
 
          - Hou er een vlot speeltempo op na, dit wil zeggen : 
                     • kan je geen score meer behalen, raap je bal dan alvast op
                     • maximaal 2 minuten zoeken naar je bal
                     • verlaat na het uitholen direct de green 
                     • geef je scores door op de afslag van de volgende hole
                     • hou steeds aansluiting met de voorliggende flight
                     • zet je golfkarretje al in de richting van de volgende hole 
                     • bereid je volgende slag al voor als je naar je bal toe stapt
 
Met deze tips in het achterhoofd is het voor iedereen aangenaam spelen en hou je de achterop komende flights niet
nodeloos op.
 
Veel plezier al veel succes op de baan.
 
 
Bart Van den Bussche 
Starters Captain 
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Juniornieuws
 
 
 
Beste Junioren,
 
Ook al is het jaar 2021 begonnen in volle Covid-19 strijd, voor het eerst in bijna 15 maanden heeft het sportcomité in
de maand maart fysiek nog eens samen kunnen zitten.  Het werd een 3 uur durende vergadering op het dakterras van
AGS, zonder drank, met mondmasker, met wind en vooral veel zon.  Hopelijk was de aanwezigheid van de zon een
teken aan de wand dat het verdere verloop van 2021 in een gunstig daglicht evolueert.

Bij het schrijven van dit artikel hebben we het genoegen om meer dan 40 kids ‘AGS Juniors’ te mogen noemen, dit is
een status quo ten opzichte van eind 2020 en dat op zich zou je al als een succes kunnen beschouwen.  Het is onze
ambitie om dit in 2021, het jaar van de hoop, te laten groeien naar 50 Juniors of meer.  In de maand mei zullen we dan
ook via de ‘meimaand – jeugdmaand’ enkele acties op poten zetten om bij nieuwe potentiële Juniors een golfzaadje te
planten; er volgen o.a. 2 jeugdopendeurdagen en een ‘bring a friend’-event.

Uiteraard houden we onze focus op onze bestaande jeugdleden, we hebben dan ook geprobeerd een uiteenlopende
en afwisselende zomerkalender in elkaar te boksen.  Binnenkort kan je deze op de AGS website raadplegen.  
 
Enkele data wil ik je alvast meegeven :

       * 14 - 16 april : Korte jeugdstage olv. Alain
       * 19 mei : Bring a friend
       * 26 mei : Clubkampioenschap Juniors
       * 30 juni : Match Play Clubkampioenschap Juniors
       * Zomerwedstrijden vrijdag namiddag : 9 - 16 - 23 en 30 juli
       * Laatste week augustus : Augustus stage AGS olv. Alain
       * 20 oktober : Skills & Drills Championship

Net zoals vorig jaar is er ook dit jaar geen Infoavond met fysieke aanwezigheid van de familie, via een digitale versie
zullen we jullie echter proberen te begeleiden in het reilen en zeilen van de jeugdwerking en in de indeling van de lessen
en de jeugdkalender.  We hopen hierin geslaagd te zijn maar staan steeds ter beschikking mochten er vragen zijn.

Het is ons doel om de beginnende Juniors te kunnen overtuigen om hun theoretisch examen af te leggen zodat ze,
dankzij de lessen van onze Pro Alain en via de wedstrijden op AGS zelf, stelselmatig hun handicap kunnen verbete
ren.  Kids die al een iets betere handicap hebben, willen we dan weer stimuleren om wat meer wedstrijden op de grote
baan te spelen.  
 
Onze Captain Marc Van Asch en Vice Captain Patrick Bisschops doen dan ook ‘hun stinkende best’ om bij het opstel
len van de AGS wedstrijdkalender gunstige Juniortarieven uit de brand te slepen.  Bij vele clubs lukt dit aardig, bij
sommige clubs niet.  Aan onze goede wil zal het alvast niet liggen.  
 
Om de mogelijke drempelvrees voor wedstrijddeelname op de grote baan te verlagen zullen we, in de mate van het
mogelijke gezien de keuzes van de Kids zelf, steeds 2 Juniors samen in een flight zetten, zodat ze meer plezier aan de
wedstrijd zelf kunnen beleven.  Op die manier kunnen 2 Juniors met 1 volwassene, bij voorkeur iemand van het
sportcomité zelf, samen een wedstrijd spelen.

Als we samen aan de kar trekken, dan kunnen we stapje-per-stapje onze Juniors begeleiden om te groeien in de
golfsport zonder het oog te verliezen op het aspect plezier.  No fun, no glory !

Hopelijk tot binnenkort op AGS.
 

Stefan Poppe
Juniors Captain
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Youngstersnieuws
 
 
Beste Youngsters,
 
 
Zoals altijd brengt het nieuwe jaar enkele veranderingen. Zo is het ook bij de Youngsters op AGS.
We hebben vele aanpassingen moeten doen naar wedstrijden & activiteiten.  Maar laat ons proberen er een mooi en
gezellig golfjaar van te maken.

Graag stel ik me even voor aan jullie als jullie Captain van de youngsters.
Ik ben Stefan Cramers en ben al enkele jaren lid op AGS. Toen ik opnieuw begon na een tussenpoze van 1 jaar, werd
ik door de toenmalige captain Philip heel warm opgevangen, en kreeg er met de andere youngsters 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 weides te staan en de strijd aan te gaan met de 18 holes. En hopelijk kan ik jullie evenveel plezier en steun
geven.
 
Dit jaar kan ik gelukkig ook rekenen op een comité van youngsters om mij te helpen. Hartelijk dank daarvoor. Ook zij
staan voor jullie klaar met raad en daad.
Interesse om ons mee te helpen, contacteer me dan zeker.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat wij er zijn voor ALLE youngsters. Dit wil zeggen dat iedereen mag mee doen.
Moet je de theorie voor de GVB nog doen? Je bent welkom voor raad… Heb je net baanpermissie? We willen je gerust
helpen met tips en tricks. We zijn geen pro’s, maar we kunnen je toch helpen… Heb je net je handicap 45 gehaald?
Proficiat. Doe dan gerust mee aan onze wedstrijden . Speel je goed, dan telt de score mee voor je handicap. Was het
resultaat wat minder? Dan heb je toch maar een beetje extra geoefend voor de volgende wedstrijd. Heb je je 36 gehaald?
Ook dan kan je met ons samen oefenen, of wedstrijden op grote banen mee doen.
 
Naast onze donderdag avonden organiseren we normaal twee Golf-weekends, een cross-country weekend, golfen op
andere clubs en ontmoetingen met andere golfclubs. Het wordt weer een heel boeiend golfjaar, dat nog een beetje
anders zal zijn als een gewoon golfjaar.
Onze kalender zal in het kort ook op I-golf  komen te staan, zodat deze altijd terug te vinden is voor alle youngsters.
 
De eerste golfavond is voorzien  op 15 april om 18u30.
 
Hebben jullie vragen, opmerkingen, ideeën, …. Dan horen we ze graag via youngstersags@gmail.com.
 
Tot één van de youngsteravonden of op AGS,
 
 
Stefan Cramers
Youngsters Captain 2021
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WWW.LUCIDE.COM
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Golfregels: mag ik mijn bal proper maken?
 
 
 
 
Heb je je ook al afgevraagd waarom Tour spelers hun balletje vasthouden als was het een tikkende tijdbom?
 
 
Misschien heeft het te maken met de weersomstandigheden van de laatste weken en maanden waarbij fairways er
dikwijls zeer nat en slijkerig bijlagen en ons golfballetje er eerder uitzag als een slijkkroket? 
 
Ergo, wanneer mag je de bal schoonmaken en wanneer niet?
 
Het antwoord is vrij eenvoudig maar zoals steeds in golf zit het venijn dikwijls in de staart.
 
Dus… wanneer kan je het handdoekje bovenhalen maar toch opletten dat je niet overhaast te werk gaat.
 
Volgens de R&A Golfregels kunnen we hiervoor terecht bij Regel 14 die uitgebreid ingaat op deze problematiek en
hoewel de meeste onder ons weten hoe je een bal moet markeren, vloeit het al dan niet proper maken van de bal hier
rechtstreeks uit voort.
 
Onder Regel 14.1 c – Cleaning Lifted Ball, mag je steeds de bal schoonmaken op de putting green.
 
Je mag evenwel altijd een opgenomen bal proper maken op eender welke plaats behalve in één van de vier volgende
situaties:
 
              •   Om te zien of je bal al dan niet beschadigd is (mag NIET proper gemaakt worden)
              •   Om je bal te identificeren ( je mag enkel dat stukje schoonmaken nodig om je bal te identificeren)
              •   Wanneer je bal in de weg ligt van je tegenspeler (mag NIET proper gemaakt worden)
              •   Om vast te stellen of je bal in een speelomgeving ligt waar je onder de regels mag uitwijken het zgn ‘relief’
                  (maak hem NIET zuiver tenzij je onder een  Regel mag uitwijken)
 
Het reinigen van je bal wanneer niet toegelaten levert je één strafpunt op.
 
Tot zover niks spectaculairs zou ik zeggen, maar wat met het… venijn in de staart?
 
Goed, kijken we naar de veel voorkomende situatie waarin je je bal hebt opgenomen en blijkt dat dit een van die uit
zonderingen is die hierboven werd beschreven waar je de bal niet mag proper maken. Dus wat verstaat men onder
schoonmaken? Kan je dit toevallig, als een soort automatisme, doen zelfs als dit geheel ongewild was? Elke golfer kent
dit, plekje op je bal, snel even langs de broekspijp of arm en weer verder. 
 
En wat met een ingebedde bal? Hier is Regel 16.3 van toepassing: met uitzondering van de putting green mag een
ingebedde bal in het Algemeen Gebied NIET proper gemaakt worden. Je mag de bal droppen volgens de regels in het
uitwijkgebied of een nieuwe bal droppen. Straf voor het niet naleven van deze uitwijkregel : Algemene Straf – 2 straf
punten.
 
Hoezo dat doet toch iedereen ! Waarom mag dat niet ?
 
De verklaring bij Regel 14.1c is duidelijk: Player Must Be Careful When Lifted Ball May Not Be Cleaned!  Met ande
re woorden eerst nadenken dan handelen, anders strafpunt.
 
Volgende twee voorkomende voorbeelden kunnen bij sommige van ons als zeer frequent en doodnormaal overkomen.
En toch…
 
Een eerste voorbeeld waarbij een speler zijn bal opneemt, merkt dat er wat gras of vuil aanhangt en hem achteloos naar
z’n caddie gooit die hem met een handdoek opvangt. Omdat het hier zeer waarschijnlijk is dat gedurende deze actie
al wat vuil van de bal is verwijderd wordt de bal beschouwd als zijnde proper gemaakt: 1 strafpunt.
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Een volgend waar eenieder zich herkent: de speler neemt zijn bal op en stopt deze in zijn, of haar zak of gooit hem op
de grond, etc. ook hier wordt verondersteld dat tijdens deze handeling aangehecht vuil of gras werd verwijderd en dus
de bal werd schoongemaakt: 1 strafpunt.
 
Vandaar de verklaring dat Tour spelers soms hun balletje vasthouden als was het een gevaarlijk virus….

 
Patrick Bisschops
Vice-Captain / Rules Official L2

 
Bronnen:  - Rules of Golf Explained 12/2020
                   Rules of Golf     R&A/USGA  January 2019

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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AGS Stewards en de startersronden
 
 
 
Door de coronaregels met betrekking tot golf werden we gedwongen om de wedstrijden op de compacts tijdelijk op te
schorten aangezien sportwedstrijden niet meer werden toegelaten.
 
Intussen bleef golfen gelukkig wel mogelijk. Aangezien er niet veel alternatieven waren om zich sportief bezig te houden,
hebben veel mensen zich tot de golfsport bekeerd of zijn ze die intensiever gaan beoefenen.
 
Hierdoor kwamen er op AGS meer en meer mensen met een handicap van 37 tot en met 45. Maar er was geen moge
lijkheid om je handicap te verbeteren, aangezien we geen qualifying wedstrijden konden organiseren. Resultaat was
een steeds grotere groep beginnende golfers die stonden te popelen om door te stromen naar de grote baan.
 
Toen bij een versoepeling van de regels het samen buiten sporten in groepen van 10 werd toegelaten, konden we op
AGS beginnen met het organiseren van startersronden. Dat zijn geen wedstrijden (geen inschrijvingsfee, geen rang
schikking, geen prijsuitreiking), maar speelgelegenheden waarop beginnende golfers, volgens het systeem van de Extra
Day Score, hun handicap kunnen verbeteren.
 
Bij aanvang van het systeem van de startersronden lieten we bij de zes flights een extra marker meelopen, die de
scores voor de vier spelers van de flight noteerde. De startersronde verliep, zoals vroeger, onder het toeziend oog van
de steward van dienst.
 
Bij de verstrenging van de coronaregels, waarbij de grootte van de groep waarmee je buiten kon sporten werd terug
gebracht naar vier personen, was deze optie plots niet meer mogelijk.
 
Na wat brainstormen kwam er een nieuwe formule. Terug een startersronde onder hetzelfde opzet met zes flights van
vier spelers, met steward van dienst, maar zonder extra markers.
 
Om de regels van social distancing correct op te volgen, werd gekozen om de scorekaarten niet meer uit te wisselen
tussen de spelers onderling. Het is de steward van dienst die op het einde van de ontvangst aan elke speler de score
kaart overhandigt van de persoon waarvoor hij/zij de marker is. Hiermee worden niet alleen de contacten onderling
beperkt, maar wordt ook een te grote concentratie van mensen op het secretariaat voorkomen.
 
De steward van dienst zal op het einde van de ontvangst de namen afroepen van wie start op welke hole. De spelers
moeten dan even bij de steward langskomen om de scorekaart op te halen van de speler voor wie zij marker zijn.
 
In dit systeem dienen de spelers enkel per hole het aantal slagen van de speler te noteren op de scorekaart en moeten
zij zich niet bezig houden met het uitrekenen van de stablefordscore. Die wordt naderhand door het secretariaat uitge
rekend via het computersysteem waarbij de slagen per speler per hole worden ingegeven.
 
Op het einde van de startersronde zal de steward van dienst aan het secretariaat staan om alle scorekaarten in ontvangst
te nemen.
 
Na het berekenen van de resultaten (wat enige tijd in beslag kan nemen), zal een mail gestuurd worden naar alle
deelnemers aan de startersronde, met daarin de scores van de spelers die 20 of meer hebben gehaald (per punt boven
de 24 krijg je een handicapverbetering van 1 punt, met een maximum van 3). Wie zijn naam niet in de mail ziet verschij
nen, kan daar uit afleiden dat hij/zij 19 stablefordpunten of minder heeft gehaald (dus geen handicapverbetering). Wie
geïnteresseerd is in zijn persoonlijke score kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat.
 
De steward van dienst zal de startersronde begeleiden zoals de vroegere compact wedstrijden.
 
Een kwartier voor aanvang van de startersronde is er de ontvangst van de spelers, met eventuele toelichting van
specifieke situaties op de baan en eventuele aandachtspunten tijdens de startersronde. Bijkomend is er nu het aflopen
van de starterslijst en het uitdelen van de scorekaarten.
 
Tijdens de ronde doet de steward toezicht op het vlot verloop van de ronden en zo nodig tussenkomst bij vragen of
problemen.
 
Op het einde het verzamelen van de scorekaarten. Wat wegvalt is de nabespreking en de prijsuitreiking.
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AGS Stewards en de startersronden - vervolg

Pro's Corner
 
 
Plaats een club op de grond evenwijdig met je rechterhiel en hou een andere club tussen je armen voor je borst (foto 1)
 
Draai nu je schouders zoals je een normale backswing zou maken (foto 2).

 
De twee clubs moeten nu bijna evenwijdig zijn aan elkaar.
 
De enige manier om dit te bereiken is dat je een volledige draai maakt met je bovenlichaam.
 
Behoud wat flexie in je rechterknie en je gewicht zal zich automatisch verplaatsen naar je rechterbeen.
 
Deze draaibeweging is essentieel om met lange ijzers, hybrids (rescues), woods en drivers te kunnen slaan, en eveneens
om slicing te verminderen.
 
 
Adrian Jones
Head pro AGS

 
 
 
 
 
 
Deze werkwijze blijft behouden tot er nieuwe versoepelingen komen, waardoor terug effectief wedstrijden op de
compact holes, met alles er op en er aan, kunnen georganiseerd worden.
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes.
 
Speel conform de regels en hou het veilig en gezond.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jan Van den Berghe
Head Steward
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Interclub
 
 
 
Tot mijn grote spijt is na een teleurstellend, niet bestaand Interclubjaar 2020, ook in 2021 geen Interclub voorzien voor
de Dames 2-, Heren 3- en Heren 4-ploeg van AGS.

Omwille van de 3de Covid-19 golf, een golf die niets met het witte balletje en het groene gras te maken heeft, besloot
de Federatie om alleen maar enkele kwalificatiewedstrijden voor Dames 1- en Heren 1-ploegen en Jeugd Interclubwed
strijden door te laten gaan; en dit pas in augustus/september 2021.  
 
AGS is echter een golfschool waar we voornamelijk ruwe diamanten polijsten en opleiden, we hebben geen leden met
een handicap tussen 0 en 4.5 en kunnen dus ook geen Dames 1- en Heren 1-ploeg inschrijven.  
 
Hetzelfde geldt voor de Juniors, momenteel hebben we slechts 4 Junioren met een handicap van 28 of beter en dit is
RUIM onvoldoende om zelfs aan een Jeugd Interclubploeg te denken.

Onze Dames 2-ploeg blijft in divisie 3,

Onze Heren 3-ploeg blijft in divisie 4 en

Onze Heren 4-ploeg blijft in divisie 2.

Onze Interclubbers zullen pas in 2022 de AGS kleuren terug kunnen verdedigen.  Laat het ons positief bekijken… het
geeft heel wat leden voldoende tijd om hun WHS te verbeteren en zich op die manier in de kijker te zetten voor de Match
Play interclubwedstrijden van april 2022 !
 

Wat de Heren Seniorenploeg betreft, -deze wedstrijden zouden in principe pas in september 2021 doorgaan-, is het op
dit moment koffiedik kijken of er Interclubwedstrijden zullen/kunnen worden gespeeld.  De informatie van de Federatie
is hieromtrent onduidelijk, het is dan ook moeilijk om in deze tijden 5 maanden op voorhand beslissingen te nemen…
 

Hou de moed erin, de Interclubgloriedagen en het afsluitend feestje in de Groenen Hoek komen ooit terug.
 

Dank aan zij die zich hadden ingeschreven voor de 2021-editie die uiteindelijk toch niet doorgaat.
 
 
 
Stefan Poppe
Interclub Captain
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A12 E19

Aartselaar
Kapellestraat 45

03 887 29 61

Kontich
Molenstraat 54

03 458 49 28

Niel
Antwerpsesteraat 247

03 888 59 06

Wilrijk
Heistraat 10

03 828 08 66

vdn@dvv.be | www.vdnverzekeringen.be

Samen zoeken we

de oplossing
die jou best past.

Op zoek naar verzekeringsadvies

dat het verschil maakt?

Maak snel een afspraak.

VDN Verzekeringen BVBA | FSMA 26204 cA

kantoren
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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 

En tot slot...
 
En hiermee is de eerste gazet van 2021 weer volgeschreven. Wij hopen samen met jullie met volle teugen te kunnen
genieten van het golfspel bij het uitzonderlijk groot aanbod aan wedstrijden dat ons door AGS wordt aangeboden, met
dank aan Marc, Patrick en Chris!
 
Wij zijn nog steeds blij met een artikel, een (ludieke) foto, een cartoon of een anekdote voor in onze gazet.
Ons e-mailadres is agsgazet@gmail.com.
 
Tot op de golfbaan,
 
Anne-Marie en Chris
Redactie AGS gazet
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