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Voorwoord van de
president
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Velen onder jullie genieten momenteel
nog van een deugdoende en welver
diende vakantie in eigen land of er
gens in een coronavrij gebied buiten
de landsgrenzen.
De afgelopen maanden was het trou
wens enorm druk op onze golfschool
vooral ook veel starters die de weg
naar de golfsport hebben gevonden.
Onze eerste opendeurdag was dan
ook een absolute voltreffer met over
volle agenda’s voor onze pro’s tot
gevolg.
Ook onze wedstrijden buitenshuis
kunnen zoals vanouds op grote be
langstelling rekenen en zijn steeds
volgeboekt.
 
Op donderdag 13 mei Hemelvaarts
dag vond op de golfclub Reymerswael
ons jaarlijks clubkampioenschap
plaats.

Een zonovergoten dag met een ruim
deelnemersveld bij de mannen.
 
Axel Dellaert mocht zich voor de derde
maal op rij  tot clubkampioen 2021
kronen.
 
Bij de vrouwen was de tegenstand wat
minder groot. Hier viel de titel te beurt
aan Vitoria Valente.
 
Een dikke proficiat aan de beide lau
reaten die bij gebrek aan een prijsuit
reiking toch een mooie trofee huis
waarts mochten nemen.
 
De interclub voor senioren gaat dit jaar
wel door. Zoals steeds willen we met
een sterke delegatie aantreden om
een derde opeenvolgende promotie
naar een hogere reeks af te dwingen.
 
Op zondag 5 september vindt onze
tweede opendeurdag van het jaar
plaats. Samen met jullie willen we er
weer een mooi event van maken.
Warme oproep aan onze leden om
vrienden, familie en sympathisanten
uit te nodigen om hen te laten kennis
maken met uw geliefkoosde sport.
Sfeer en amusement zijn steeds ver
zekerd.
 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober
vindt op golfclub Spiegelven onze
closing cup plaats.
Op zondag 31 oktober om 16u hopen
we voor al onze leden  een mooie
prijsuitreiking te mogen organiseren in
onze eigenste club.
Naar jaarlijkse traditie wordt deze
wedstrijd gesponsord door Travel
Plus vertegenwoordigd door Christel
Daeseleire die dan ook aan alle aan
wezige leden een uitgebreide receptie
aanbiedt.
 
Tot slot wens ik jullie allen nog een fijne
voortzetting van de zomervakantie
toe, hou het vooral gezond!!
 
De weg naar AGS ligt steeds open om
een balletje te slaan en te genieten op
ons terras van een deugddoend glaas
je.
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
 
Het golfseizoen is volop aan de gang.  We merken aan de snelheid van de inschrijvingen dat er naast golf ook opnieuw
andere activiteiten kunnen plaatshebben.
 
Er zijn tal van vernieuwingen doorgevoerd in de golfsport.  WHS, EDS, ROUTE36, nieuwe App, reservatiesystemen etc.
 
De vernieuwingen zijn meestal doorgevoerd door de federatie, maar niet elke golfclub is hetzelfde.  Bij AGS staat een
degelijke opleiding en begeleiding voorop.
 
Tijdens de vakantieperiode krijgen we al eens de vraag op het secretariaat om een gespeelde kaart in het buitenland
te verifiëren voor de handicap.  Dikwijls is de verbazing groot dat wij dit niet doen. Ook al is de kaart afgestempeld door
de club of pro.  We hebben nog nooit de vraag gekregen om een handicap aan te passen voor een slecht gespeelde ronde.
 
Het idee rond EDS is gelijkaardig.  Een EDS is een ronde die je speelt onder vrienden, die meetelt voor je handicaphis
toriek.   Wij hebben deze functie aanvankelijk niet open gezet in i-golf, omdat we met AGS heel veel mogelijkheden
aanbieden om voor je handicaphistoriek te spelen.  
 
Anderzijds krijgen we regelmatig de vraag om EDS rondes te gaan spelen op verplaatsing.  Het idee van de nieuwe
WHS is dat je handicap het resultaat is van het vele spelen en niet van een dagprestatie.
 
We hebben daarom besloten de mogelijkheid aan te bieden om een EDS ronde te lopen tijdens een evaluatieperiode.
Tijdens deze evaluatieperiode kunnen we de EDS rondes beoordelen en bekijken op welke manier we hiermee verder
zullen omgaan.
 
Het is enkel mogelijk om digitale EDS kaarten te spelen op verplaatsing via de BEGOLF - app voor spelers met HCP
0-36.  
 
Onze voorzichtige houding is te wijten aan het effect dat WHS heeft op sommige spelers.  We krijgen af en toe berich
ten dat er spelers zich storen aan de fraude van andere spelers tijdens wedstrijden.  Dat gaat soms veel verder dan
“slecht kunnen tellen”.  Een houding die absoluut niet te tolereren is.
 
Route 36 is de nieuwe naam voor het GVB.  Het basisprincipe blijft hetzelfde: Een theoretische proef (via de app) ,
baanpermissie, een practische proef en wedstrijdjes spelen tot je handicap 36. 
 
 
Onze baan ligt er netjes bij, dankzij de inspanningen van onze greenkeeper.  Reeds een 2-tal jaar gebruiken we geen
schimmelbestrijdingsmiddelen meer, voor uw en onze gezondheid.  Dat wil zeggen dat het onderhoud van de greens
veel intensiever is geworden.  Wekelijkse behandelingen met biostimulanten en het principe van het gras met kleine
hoeveelheden te voeden.  Het is dan niet zo fijn om tussen de talrijke pitchmarks te werken op de greens.
 
Toon je respect voor onze greenkeeper zijn werk en aan je medespeler die achter je komt.
 
Je wil zelf toch niet putten over die ene pitchmark, of erger nog: een niet-herstelde pitchmark is een potentiële plaats
voor onkruid of een schimmel.
 
 
Over ons bouwdossier is helaas nog geen nieuws te melden.  De raad voor vergunningsbetwistingen heeft nog geen
beslissing medegedeeld.   De vooropgestelde termijn om deze beslissing mee te delen is echter al voorbij, doch om
wille van Corona heeft de raad vertraging opgelopen. Onze raadsman kan hier ook geen richting in geven.  Het blijft
dus wachten op een beslissing.
 
Tijdens het wachten is er nog steeds de spannende Matchplay competitie, de Beat the pro uitdaging en de vele AGS
wedstrijden.
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Schrijf je in op www.AGS.be 
en volg 1 uur gratis golfinitiatie
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Dé referentie om te leren golfen
... voor iedereen
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Op 5 september is het opnieuw opendeurdag op AGS.  Tijdens de vorige edities hebben we geleerd om meer kwaliteit
te kunnen aanbieden aan de deelnemers door te werken met voorinschrijvingen en kleinere groepjes per pro.
 
De inschrijvingen staan open op onze website.
 
Volg je onze sociale media al?
 
Linked IN
Twitter
Instagram
Facebook
 
Like onze berichten over onze opendeurdag en TAG je vrienden, of nodig ze gewoon uit om samen naar de opendeur
dag te komen en een balletje te slaan.
 
Tot binnenkort op AGS !
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordje van Kris - vervolg
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Eens klant, altijd klant.

Dat is onze ambitie. Daarom bouwen wij graag voor ondernemers met toekomstplannen. 

Bolckmans streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie en haalbaarheid. Terwijl u  

ambitieus vooruit kijkt, bouwen wij aan uw toekomst. Bouwen in vertrouwen.

T +32 3 314 30 40  •  info@bolckmans.be  •  www.bolckmans.be
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Captain's Column

Categorie Mix Brut Dirk Janssens brut score: 23

Categorie 0 - 18.4    Dames Net geen deelneemster  

Categorie 0 - 18.4    Heren Net Tom Hendrickx net score:  33

Categorie 18.5 - 36  Dames Net Chris Verelst net score:  34

Categorie 18.5 - 36  Heren Net Yves Mast net score:  34

 
 
 
Ondanks dat de coronavoorschriften nog van tel zijn valt er gelukkig terug wat te beleven, we kunnen elkaar meer
ontmoeten, samen een terrasje doen of gezellig iets gaan eten en leuke dingen plannen.
 
Na de spijtige afgelasting vorig seizoen van vooral competitie wedstrijden hebben, tot op heden, het gros van de
wedstrijden kunnen doorgaan.
 
Verder kun je er niet naast kijken, het Matchplay clubkampioenschap scorebord in het clubhuis trekt weer de volle
aandacht en de eerste ronde is reeds afgewerkt. Iedereen veel succes gewenst en op naar de finaledag van 17 oktober.
 
Vergeet de ander activiteiten ingericht op de club niet zoals: Beat the Pro, Open deur AGS, Par 3 kampioenschap,
President/Captain Day, Green v/d Hoop en Matchplay finale (supporters op post).
 
Zaterdag 17 juli is te Waregem, op club niveau, de voorronde betwist van de “Beker van Vlaanderen”. Hebben zich
gekwalificeerd voor de halve finale 2021 te Flanders-Nippon op zondag 29 augustus volgende deelnemers:
 

 
Wij wensen de halve finalisten een leuke, vruchtbare dag toe en hopen hen terug te zien tijdens de finale op zaterdag
25 september te Millennium. Ondertussen is de wedstrijdkalender in een definitieve plooi gevallen met meer dan 90
wedstrijden/seizoen en vindt iedereen iets naar zijn gading. We hebben in ieder geval onze vorig jaar gestelde doelstel
lingen gehaald met een verscheidenheid aan wedstrijden voor starters, wedstrijden met hcp restricties, 9 holes namid
dag wedstrijden, e.d.
 
Ondertussen broeden we al op andere formules maar dat is naar volgend seizoen toe.
 
Het seizoen is half weg, tijd gaat snel, vergeet niet ten volle te genieten en hou het veilig.
 
Verder wens ik jullie een zalig verlof toe. 
 
 
Marc Van Asch
Captain
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Openingswedstrijd Flanders Nippon
 
 
Tijdens de openingsronde 2021 kwam ons AGS lid  “Nicole Baeyens”  met een voorstel om aansluitend aan het Rota
ry initiatief een bijkomende actie te starten om een bijdrage te leveren t.b.v. de bewoners van woonzorgcentra Sint-
Lodewijk. Er werd dat weekend een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de deelnemers wat een mooi bedrag opleverde
waarmee een stal werd gebouwd.
Hieronder vinden jullie het relaas van de officiële opening.  
 
Bewoners Sint-Lodewijk kunnen voortaan knuffelen met Basil, Stan en Tuur 

 
Ook al slaat corona straks opnieuw toe en moeten de woonzorgcentra – God behoede ons – weer op slot, dan hebben
ze in Sint-Lodewijk voortaan nog altijd Basil, Stan en Tuur achter de hand: drie alpaca’s met een hoog knuffelgehalte.
Directeur Chris Janssens en alle bewoners zijn erg blij met dit geschenk van Rotary.
 
Rotary is een weldoenersorganisatie die wereldwijd 1,2 miljoen leden telt. Tijdens de coronacrisis heeft zij in ons land
talrijke acties opgezet om bewoners en zorgverleners van woonzorgcentra een hart onder de riem te steken. “Zij ver
dienen ons aller steun in deze zeer moeilijke tijden”, zegt Roger De Grieck, voorzitter Adjunct Gouverneur Rotary District
2140, waaronder heel wat Antwerpse clubs vallen.
 
Omdat heel wat van de leden van Rotary Antwerpen-Voorkempen en Antwerpen-Oost in Schilde wonen, hoeft het niet
te verbazen dat zij zich erg betrokken voelen met het enige woonzorgcentrum in de gemeente: Sint-Lodewijk. “Daarom
werd besloten om dit zorghuis, zijn bewoners en zorgverleners, een cadeau te geven uit erkentelijkheid voor hun moed
tijdens de voorbije lockdown. Sint-Lodewijk werd zwaar getroffen door corona”, weet Roger De Grieck.
 
21 coronadoden
 
“Vorig jaar hebben we hier inderdaad 21 residenten verloren na een uitbraak van het coronavirus”, kijkt directeur Chris
Janssens nog altijd somber als hij terugdenkt aan die dramatische en hectische periode. “Ik ben ontroerd en blij met
de solidariteit van Rotary. Toen ze onze voorkeur vroegen om hun medeleven concreet te maken, hebben we voor al
paca’s gekozen.”
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“Deze Zuid-Amerikaanse dieren zijn erg zachtaardig en sociaal”, vervolgt Janssens. “De bedoeling is dat onze 160
bewoners van zowel rusthuis als assistentiewoningen een band krijgen met de alpaca’s. Het zijn dieren met een hoog
knuffelgehalte die residenten en hun bezoekers naar buiten kunnen lokken voor een gezonde wandeling in onze mooie
tuin. Dat zal hun levenskwaliteit ten goede komen. De dieren kunnen meegenomen worden voor een wandeling, maar
eveneens een bezoekje binnenshuis aan een bedlegerige bewoner behoort tot de mogelijkheden.”
 
Alpaca’s of berglama’s zijn kameelachtigen. In de hoge Andes worden zij op boerderijen gehouden voor de wol. Het
scheren gebeurt jaarlijks. De vrouwtjes werpen telkens één lam na een dracht van elf en een halve maand. Een alpaca
wordt gemiddeld 25 jaar oud. In tegenstelling tot lama’s spuwen ze niet. Dat is in deze context geen onbelangrijk detail.

 
 
 
De drie alpaca’s van Sint-Lodewijk zijn mannetjes, geboren in juni 2020 en werden Basil, Stan en Tuur gedoopt. Rota
ry investeerde 2.600 euro in de aankoop van de dieren bij een betrouwbare fokker. Voor nog eens 600 euro extra
werden enkele personeelsleden van Sint-Lodewijk opgeleid tot dierenverzorgers.
 
“De dieren staan hier vlakbij op een weide. Ze vertoeven al een poos bij ons en de eerste ervaringen zijn heel positief.
Onder meer onze ergotherapeuten maken er gebruik van om bewoners op te fleuren”, getuigt directeur Chris Janssens.

Openingswedstrijd Flanders Nippon - vervolg
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Sint-Lodewijk kon trouwens ook rekenen op de steun van Nicole Baeyens met haar initiatief ‘TEE eens op voor onze
woonzorg’ in samenwerking met de Antwerpse golfschool te Aartselaar. Met die bijdrage werd een stal gebouwd. Eigen
werknemers van het woonzorgcentrum zorgden voor de omheining van de ruime loopweide.
 
 
“Deze schenking is het sluitstuk van onze coronahulp in het rusthuis”, aldus Yolande Avontroodt, ereburgemeester en
voorzitter van Rotary Antwerpen-Oost. Ook huidig burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) is trouwens lid. “De alpaca‘s
verbinden de inwoners, verzorgers en bezoekers. Ze zorgen voor een heel speels en blij gevoel, het tegenovergestelde
van de sfeer tijdens de eerste periode van de pandemie
 

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 te veel slagen opeisen om deze afstanden te
overbruggen. U gaat forceren, verliest het vertrouwen en U 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.
 
 
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.
 
Ook na iedere ronde zou U het aantal puts dat u gemaakt hebt op de green eens moeten tellen.
Het aantal puts over 18 holes zou 36 slagen moeten zijn.  Maakt U meer dan 36 slagen vb. 40 puts dan hebt U al 4
slagen verloren op de green die U niet meer kan inhalen.
U haalt 32 punten stableford maar U realiseert zich niet dat U slecht hebt geput, vervolgens gaat U oefenen op de
drivingrange aan de swing maar helaas zal uw score niet beter worden zolang U teveel puts maakt.
 
Bij deze wederom: maak een analyse van het aantal puts.
 
Bij deze hopen wij U te motiveren en U nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie golfmomenten, een lesje
nemen kan wonderen doen.
 
 
Met sportieve groet,
Alain Christiaens,
 
PGA.A-Professional
Mind Factor coach
GV G golf  regionale coach

Openingswedstrijd Flanders Nippon - vervolg
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Etiquette: belangrijk voor iedereen in de golfsport
 
 
Beste Starters, beste allemaal,
 
In tegenstelling tot verschillende andere balsporten wordt golf op een steeds wisselend terrein gespeeld. Geen enkele
golfbaan is identiek aan een andere. Daarom werden er golfregels uitgeschreven door de R&A en de USGA.
De verkorte versie van de golfregels is gepubliceerd in de ‘spelersuitgave van de golfregels’. Dit boekje wordt aan elke
golfer meegegeven, en past perfect in de golftas. Dit boekje omvat de regels die de essentiële kenmerken van golf
beschrijven en de meest gebruikte regels.
 
Behalve de golfregels is er ook nog de etiquette van de golfsport.  
 
Dit is eigenlijk de gedragscode die elke golfer dient te respecteren. Deze omvatten het respect voor de baan, de spelers
en het spel. Helaas constateren we dat vele golfers zich niet altijd aan deze gedragscode houden. Dit is jammer en
veroorzaakt vaak frustratie bij andere golfers die wel handelen volgens de golfetiquette. Als een golfer niet in de geest
van het spel handelt of zich ernstig misdraagt, dan kan de Commissie de speler diskwalificeren. Andere straffen dan
diskwalificatie zijn alleen mogelijk als die straffen opgenomen zijn in een Code of Conduct volgens Regel 1.2b.
 
 
Gedragscode 
 
- Zorg voor de baan.
  Hark bunkers aan na een slag uit het zand, plaats plaggen terug en stamp ze aan, herstel pitchmarks en andere schade
  aan de green
 
- Respect voor het baanpersoneel
  Het baanpersoneel (greenkeeper) heeft altijd voorrang. Geven zij instructies, dien je hiernaar te luisteren.
 
- Respect voor je medespelers en verantwoordelijken
   • Als anderen slaan, maak je geen lawaai en sta je stil.

   • Loop op de green niet over de speellijn van je medespeler.

   • Zorg ervoor dat andere spelers geen hinder hebben van jouw schaduw, zowel in het afslaggebied, het algemeen
     gebied in bunkers en strafgebieden en op de green.
 
   • Kijk altijd mee naar de ballen, geslagen door je medespeler. Het kan je een hoop tijd schelen bij het zoeken.

   • Zorg bij uitwedstrijden van AGS dat je minstens 45 minuten voor je starttijd, je aanbiedt bij de
     wedstrijdverantwoordelijke voor het afrekenen van de greenfee.
     Denk eraan dat deze wedstrijdverantwoordelijke eerst nog alle greenfee’s dient af te rekenen met de ontvangende
     golfclub, alvorens zijn golfgerief dient te nemen en zich te haasten naar de afslagplaats.
 
   • Zorg dat je 5 minuten voor je afslagtijdstip aan de afslagplaats bent. Zo kan je je alvast klaarmaken om aan je
     golfronde te beginnen: scorekaart uitwisselen, golfclub en bal selectie, pitchfork, bal marker en tee’s in je broekzak.
 
 
Golfkleding – dresscode 
 
Vroeger, toen golf nog een elite sport was, waren er zeer strikte kledijvoorschriften.
Tegenwoordig zijn deze regels wel iets soepeler.
Wat van je verwacht wordt, is dat je de juiste golfkleding draagt en je aan de dresscode van de club houdt.
Wanneer je als man of vrouw de baan betreedt, wordt een nette outfit verwacht.
 
 
Do’s 
 
Als bovenstuk wordt een polo met kraagje verwacht. Voor dames is een mouwloze polo eveneens toegestaan.
Het onderstuk bestaat uit een bermuda, golfrokje of verfijnde lange broek voor dames en voor de heren een bermuda
of verfijnde lange broek.
Aan de voeten draag je speciale golfschoenen (of laarzen) of sportieve schoenen in combinatie met sportsokken of
kousen.
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Don'ts
 
Jeansbroeken met rafels, scheuren of vlekken.
Sommige golfclubs aanvaarden zelfs geen spelers
in jeansbroek.
 
Strandkleding kan mooi zijn, maar draag
het niet op de golfbaan.

T-shirts met prints, topjes, naveltruitjes,
leggings, trainingsbroeken en aanstootgevende kledij
horen niet thuis op de golfbaan.
 
 
 
 
Tip : raadpleeg steeds de website van de club
aangaande de daar geldende kledijvoorschriften.
 
 
 
 
 
 
Speeltempo 
 
Het speeltempo is sinds de nieuwe regels in 2019 van kracht zijn, gekoppeld aan het principe van ‘Ready Golf’.
Ready golf betekent  onder meer dat je speelt zodra het kan mits het veilig is - ook al is het nog niet jouw beurt. In het
algemeen geldt dit:
 
- Bereid je slag voor waardoor je klaar bent om te slaan als het veilig is om te slaan.

- Doe je slag binnen de 40 seconden. Routine voor je slag kan, maar overdrijf hier niet mee.

- Verlaat de green zo snel mogelijk zodat de spelers in de groep achter jouw groep naar de green kunnen slaan.
  Vul je scorekaart in op de afslagplaats van de volgende hole.

- Zet je draagtas of golftrolley aan de goede kant van de green zodat je na de hole snel naar de volgende afslagplaats
  kan gaan.

- Sla een provisionele bal wanneer je oorspronkelijke bal mogelijk onvindbaar is of mogelijk out of bounds is gegaan.

- Denk eraan dat je op AGS maar maximum 2 minuten naar je bal mag zoeken. Je bal niet gevonden binnen
  de 2 minuten bv. in de beek op hole 2 (gele strafgebied), handel dan volgens de regel 17 (Strafgebieden).
  Met 1 strafslag je volgende bal spelen vanaf je vorige afslagplaats of achteruit in lijn met de vlag, door het punt waar
  je bal het gele strafgebied is binnengegaan. Er is geen beperking hoever je op deze lijn achteruit gaat. 
 
- Zorg dat je niet teveel achterstand hebt met de voorliggende flight.
 
Speel volgens de regels
 
Er wordt van je verwacht dat je, wanneer je een golfregel overtreden hebt, je eerlijk bent in het toepassen van je eigen
straffen.
Nog te vaak merken we dat spelers niet altijd even eerlijk zijn in het golfspel.
Denk eraan, eens je de ‘naam’ hebt van een valsspeler te zijn, geraak je hier niet meer vanaf. Dus, tel juist en neem die
strafslag erbij.
 
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain AGS / Steward compact holes

Etiquette: belangrijk voor iedereen in de golfsport - vervolg
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Cross Country
 
 
 
Voor de 8ste keer organiseerden de Young Adults een Cross Country.
Deze ging door in het weekend van 28 tot 30 mei 2021.
Velen vragen zich nu af, wat is dat een “cross country”.

Op AGS hebben we de golfbaan volledig opnieuw ingericht.
De normale holes zijn niet meer van tel en plots zijn er nieuwe hindernissen die je normaal niet tegenkomt.

Zo spelen we volgende holes 2 keer:
     Hole 1:Tee 1 naar Green 2 = 230 meter     
     Hole 2:Tee 3 naar Green 4 = 149 meter     
     Hole 3:Tee 5 naar Green 6 = 151 meter     
     Hole 4:Tee 2 naar Green 5 = 174 meter     
     Hole 5:Tee 6 naar Green 1 = 250 meter     
 
Plots is onze golfbaan 954m lang met maar 5 holes.
Om de veiligheid te garanderen, beperkten we het aantal deelnemers per ronde tot 16 personen.

Enkele Weetjes:
 
    - Er speelden 17 vrouwen, 56 mannen, 4 junioren & 16 youngsters mee
    - Regelmatig werd er “FORE” geroepen.
    - Wat wel lastig was om te weten van waar het kwam, omdat al onze holes een “klein beetje” kruisten.
    - Voordat er gespeeld werd, de rand van de out of bounds nog manueel is vrij gemaakt van driving range ballen.
    - Er te weinig provisionele ballen werden gespeeld.
    - Wij ook niet alle ballen konden zien in de rough.
    - De nearest to the pin bij de vrouwen niet gespeeld is, maar wel onder de vrouwen verloot is.
      Hierbij is Ingrid van den Heuvel de winnaar geworden.
    - Bij de mannen lag deze op 4,46 m
    - Dat de nearest to the pin prijs een greenfee voor de Turfvaert is.
    - De gemakkelijkste weg naar een hole niet altijd de kortste is.
    - Er veel ballen out of bounds en in de rough zijn gegaan.
    - Er ballen in de bomen zijn blijven hangen.
 
Voor het vlot spel hebben we er deels voor gezorgd dat we de ballen die we vonden, konden markeren met gele of
oranje piramiden.

Dit jaar was het een uitdaging, daar we niet overal tegelijk konden zijn.

19



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

�

�

20



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

HCP 37-45 Vrouwen HCP 0-36 Mannen HCP 0-36 Junioren Youngsters
66 slagen 54 slagen 40 slagen 63 slagen 50 slagen

93 slagen 56 slagen 41 slagen 64 slagen 52 slagen

  57 slagen 44 slagen 69 slagen 57 slagen

  61 slagen 45 slagen 90 slagen 57 slagen

    46 slagen   59 slagen

    48 slagen   59 slagen

    49 slagen   60 slagen

 
Graag wil ik enkele leden bedanken, die het mee mogelijk hebben gemaakt om deze editie mee tot een goed einde te
brengen:
Christel Adriaenssen, Ingrid van den Heuvel, Elga Van Gorp, Bart van den Bussche,
Julie Leroy, Sam Daelman, Tom Hendrickx.
 
Er werd gespeeld volgens een strokeplay formule.
Dit is een formule waar je moet blijven spelen tot de bal in de hole is.
Sla je 4 ballen out of bounds, mag je je 5de bal nemen en verder spelen.
Het aantal slagen hebben we wel beperkt naar 13 slagen en dan 15 opschrijven moest je nog niet in de hole zitten.
 
 
Enkele scores

 
 
Ik denk dat de meesten serieus zijn verschoten, hoe moeilijk de golfbaan van AGS wel kan zijn. Bomen, bunkers, rough,
andere spelers, enzovoort die plots in de weg komen te liggen.
 
Prijzen konden dit jaar niet persoonlijk gegeven worden.
Toch hebben we een mooie prijzentafel kunnen voorzien, in de vorm van wedstrijdbonnen.
Alle winnaars zijn gecontacteerd geweest om deze op te halen in de shop van AGS.
 

Cross Country - vervolg

  Stefan Cramers  
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De golfregels uitgelegd: oeeps…. een misslag mag ik de bal
terug opteeën? 
 
 
 
Er is in golf weinig waardoor je je slechter voelt dan een misslag of zoals in het Engels een “whiff”. Je hebt je slag goed
overwogen, al je concentratie erin gestoken om dan je slag in het ijle te zien verdwijnen of nog erger je bal komt nau
welijks van de tee. Maar eenmaal het schaamrood van je wangen is verdwenen is het tijd om over de volgende stap na
te denken:
 
Wat zijn nu mijn opties en wat zeggen de golfregels?
 
Maar eerst een hardnekkig misverstand oplossen. Ik hoor vaak spreken over een ‘airshot’ en of dit al dan niet als slag
moet geteld worden. Vooreerst, nergens in de golfregels komt dit woord voor eenvoudig  omdat het niet bestaat.
Een misslag of whiff is elke slag/stroke die intentioneel gemaakt werd met oogmerk deze bal in het spel te brengen en
die gemist werd. Telt deze slag? Uiteraard.
 
 
Praktisch voorbeeld:
 
Een speler neemt zijn driver maar in plaats van de bal te raken raakt hij enkel de grond achter de tee. Door de trilling
valt zijn bal van de tee. Hij zegt dat hij de bal zeker niet geraakt heeft, legt hem terug op de tee en slaat zijn drive. Hij
zegt: dat is dan mijn tweede slag.
Is dit correct? Of zou dit slag 3 moeten zijn (2de slag + 1 strafpunt). Of moet de speler zijn tweede slag spelen van de
plaats waar de bal van de tee viel?
(Belangrijk verwar deze situatie niet met wanneer je per ongeluk de bal raakt tijdens je oefenswing!!)
 
Wat volgt in ons voorbeeld om deze situatie te beoordelen is: waar lag de bal van de speler na zijn ‘whiff’. Lag deze
nog in het afslaggebied of is hij voorbij de tee-blokken gerold? In het laatste geval is de situatie duidelijk: bal spelen
zoals hij ligt.
Ligt je bal evenwel nog in het afslaggebied dan zal Regel 6.2 (b) 6, je zeker van pas komen: Deze regel zegt namelijk
dat je deze bal mag opnemen of verplaatsen zonder strafslag en je de bal, of een andere,  mag spelen van eender waar
in het afslaggebied zowel vanaf een tee als van de grond en dus ook van de plek waar hij lag na je misslag!
 
Dus in ons praktisch voorbeeld: zo lang de bal in het afslaggebied lag ( = de zone afgebakend tussen de tee-blokken
en maximaal twee clublengten achterwaarts.) mag hij zijn bal opnemen, terug opteeën en zijn 2de slag afmaken uiteraard
zonder strafpunt.  
 
Perfect uitgevoerd volgens de regels.
 
 
Succes !
 
 
 
 
 
Patrick Bisschops
v-Captain / Rules Official L2
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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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1 De Beukelaer Marie-Paul (1000607) 12

2 Peeters Christel (1042498) 11

3 Goetschalckx Chris (291842) 8

4 Keyenberg Anne-Marie (253010) 7

5 Dierckx Anny (1032663) 7

6 Adriaenssen Christel (273468) 7

7 Jacobs Rita (351783) 6

8 Tritz Suzy (252841) 6

9 Weyn Linda (1047139) 5

10 Van Hentenrijk Mieke (420953) 4

11 Van Riel Marilyn (1059059) 4

12 Versyp Edith (273282) 4

13 Merckx Karen (1054607) 4

14 Van Buel Gaby (1021255) 4

15 De Kock Rita (1021782) 4

1 Van de Mosselaer Peter (1028058) 9

2 Verhofstadt Dirk (1050301) 8

3 Van Den Heuvel Noel (1040067) 8

4 Van Cakenberghe Hendrik (356570) 7

5 Laddyn Patrick (1045659) 7

6 Duerinck Philippe (1027540) 6

7 Eulaers Ali (291860) 6

8 Janssens Dirk (291973) 5

9 Andries Nico (1028483) 5

10 Van Hee Tom (1048694) 5

11 De Weert Paul (1042495) 4

12 Van Cauteren Marc (313771) 4

13 Claes Math (1047347) 4

14 Dekocker Koenraad (314117) 4

15 Vissers Jan (1054199) 4

DAMES

HEREN

Seniorenklassement 2021 tussenstand na La Bruyère

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
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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
 
 
De informatie over alle senioren-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.
 
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 https://t.me/AGS_Senioren
    

 
met vriendelijke groet,
 
 Erik Van Himbergen
 Senior Captain

Seniorenklassement - vervolg
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Juniors
 
 
Beste leden,
 
 
Bij het schrijven van deze bijdrage stel ik, toch met de nodige fierheid, vast dat we momenteel 53 Junior leden rijk
zijn.  Voor de 1e keer sinds een hele tijd, voor de 1e keer sinds ikzelf Junior Captain ben, hebben we de kaap van 50
Junior leden overschreden !  We hebben een kleine mijlpaal bereikt en hopen op dit elan verder te kunnen groeien…  
 
Wij danken alle Juniors, maar ook alle mamas, papas, moekes, vakes en alle andere grootouders die niet bomma of
bompa genoemd willen worden voor het vertrouwen in AGS.  Golf is een fantastische sport waarbij het plezier en de
fun in de sport voornamelijk bij de jongsten onder ons het meeste gepromoot moet worden !
 
De ingekorte en redelijk laat in elkaar gestoken paasstage was een groot succes en de augustusstage, die er nog aan
moet komen, belooft eveneens een top week te worden… er zijn namelijk nu al 25 Juniors ingeschreven!   Het mag
gezegd worden maar onze pro Alain verdient hier ab-so-lúút een dikke pluim om de kids zo veel mogelijk gemotiveerd
te krijgen en houden èn om de stages zo afwisselend mogelijk in elkaar te steken zodat zowel leden als niet leden aan
de deur blijven kloppen om mee te mogen doen tijdens de stages…
 
Ook al proberen we met man en macht op het aspect ‘plezier/fun’ te focussen, af en toe worden er alvast ook speci
fieke wedstrijden voor de jeugd ingepland.   De allereerste wedstrijd van het jaar had wel eerder een ludieke insteek;
op 19 mei was er namelijk de ‘bring a friend’-wedstrijd.  Ons Junior lid speelde van tee tot aan de green, de vriend of
vriendin moest het dan afwerken op de green zelf.  Hiervoor kreeg de vriend/vriendin wel eerst een crash course in het
putten voor de wedstrijd zelf.   
 
Het ene lid is hierin al wat fanatieker dan het andere lid maar het was hartverwarmend om te zien hoeveel deelnemers
aan de wedstrijd meededen en met welke gedrevenheid de vriend of vriendin werd aangemoedigd.   Een fantastisch
voorbeeld van gedrevenheid kon je bijvoorbeeld terugvinden bij ons talentje Maurice Coens die letterlijk alles voor zijn
vriend Jan uitbeeldde en voordeed.  Fantastisch om zien en vooral ook leuk om vast te stellen dat beide knapen wel
degelijk heel blij waren om in de Top 3 te eindigen.
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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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Een week later was het dan wel weer een wedstrijd waar het om de knikkers ging.  Tijdens het Clubkampioenschap op
26 mei, waar zowel voor de jongens als de meisjes een clubkampioen te huldigen werd, kwamen onze grootste talen
ten met homeclub AGS in de arena om te zien wie de opvolgers zouden worden van de vorige kampioenen Mirthe
Waumans en Oliver Nuyts.  
 
Bij de meisjes kon Mirthe, ongetwijfeld ons grootste talent, niet meedoen aangezien ze AGS niet als homeclub heeft;
haar zus Anaïs daarentegen was er wel bij en won in de finale van de kleinste van de groep m.n. Kato Cauwe.   
 
Bij de jongens was het alvast nog spannender en werd de beslissing op de laatste hole pas uitgevochten.  Het was een
scorebord dat constant wijzigde tussen Oliver, Hendrik, Lennert, Arno en Nicolas maar het was uiteindelijk een fantas
tische remonte van Oliver die de beslissing in zijn voordeel deed kantelen.  Met een enkele slag verschil kon hij de te
genstand van zich afschudden en op die manier zijn titel verlengen.  Een dikke proficiat aan onze kampioenen Anaïs en
Oliver !!!
 
Een maand later, net voor de zomervakantie officieel begon, werd er op 30 juni het Junior Match Play Clubkampioenschap
gespeeld.  Bij het Match Play gebeuren wordt er geen verschil gemaakt tussen jongens en meisjes, de finale werd
gewonnen door een glunderende en super trotse Hendrik Segers die hiermee zijn allereerste grote titel binnensleep
te.  Proficiat Hendrik, je was er al vele jaren aan een stuk héél dicht bij maar deze keer was het er boenk op !
 

Juniors - vervolg
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Voor die Juniors die in de 1e zomerweken van de maand juli (nog) niet op vakantie gingen hebben we een aantal vrijdag
namiddagen wedstrijden gespeeld.  Voor de Juniors met een handicap tussen 37 – 45 was dit een officiële wedstrijd
met mogelijkheid tot handicapverbetering, voor de Juniors met een handicap van 36 of beter werd er een alternatieve
formule gespeeld.  
 
Ook hier werden een aantal sterke resultaten op de mat gelegd met handicapverbeteringen voor o.a. een ijzersterke
Heyee Wong, Maurice Coens en Daan Franckx.
 
En het is nog niet gedaan…  In de 1e week van september organiseert AGS op 8 en 11 september nog 2 bijkomende
opendeurdagen voor de jeugd en hopen we alsnog een paar nieuwe kids te kunnen overtuigen om zich ook eens aan
de golfsport te wagen en op 20 oktober volgt er tenslotte nog onze Skills & Drills Championship; de jaarlijkse afsluiter
van het competitieseizoen.  Meer info hieromtrent later.
 
 
Tenslotte nog dit… ook al is AGS niet meer de homeclub van onze kampioen Mirthe Waumans, het wil niet zeggen dat
haar resultaten ons koud laten!  
Mirthe rijgt de ene na de andere topprestatie uit haar mouwen en we zijn allemaal héél fier op haar vooruitgang !  Go
Mirthe !!!  We blijven je volgen !!!
 
 
Jeugd deugd,
 
 
Stefan Poppe
Junior Captain

Juniors - vervolg

33



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

A12 E19

vdn@dvv.be | www.vdnverzekeringen.be

Aartselaar
Kapellestraat 84

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

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

VDN verzekeringen
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Enkele sfeerfoto's van jong, minder jong en iets ouder van 
                     deze rijkgevulde zomer op AGS
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En tot slot...
 
 
Hiermee sluiten we deze tweede editie van de gazet van 2021 af.
 
De eerste helft van het zomerseizoen is voorbij maar er komen nog veel schitterende golfdagen aan.
 
De laatste editie van de gazet zal verschijnen na de Closing Cup.
 
Wie zin heeft om in zijn pen te duiken na een leuke wedstrijd of een leuke anekdote wil delen met de AGS-ers, je  kan
je schrijfsel altijd mailen naar agsgazet@gmail.com. Ook leuke foto's kunnen naar ditzelfde adres gestuurd worden en
zijn altijd welkom.
 
De redactie,
Anne-Marie
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