
juniorkalender oktober tot en met december 2021

Alles wat ingekleurd is staat ook open voor onze nieuwelingen!
(Zo weet je snel of je aan de activiteit kan deelnemen)

Woensdaglessen worden opgesplitst in 3 categorieën:
- Starters: voor iedereen die start met golf tot en met HCP 40
- Gevorderden: voor elke golfer vanaf HCP 39
- G-golf: voor elke golfer met een beperking die erkend is door het VAPH

Voor AGS activiteiten met een * of wedstrijden graag altijd inschrijven via I-golf of via de shop op het nummer 03-887 01 70
TIJDENS CORONA ZAL ER OOK MOETEN WORDEN INGESCHREVEN VOOR ALLE LESSEN. DIT OMDAT WE HET
TOEGELATEN AANTAL NIET MOGEN OVERSCHRIJDEN!
Inschrijven hiervoor doe je via Igolf. Je kan Igolf aanklikken via de homepagina van onze website www.ags.be

TIP: Sluit je ook aan op de whatsApp groep ‘AGS juniors’ voor de laatste nieuwtjes of eventuele leswijzigingen (aanvraag via shop)
Het kan gebeuren dat een geplande wedstrijd moet worden geannuleerd omwille van het slechte weer – we verwittigen via de whatsApp-groep.
Contacteer ons gerust indien iets niet duidelijk is zodat we je kunnen verder helpen:
Onthaal / shop AGS: 03-887 01 70
Juniorcaptain: Stefan: juniorenags@gmail.com
G-golf captain Bie: bie.ags@gmail.com

http://www.ags.be


OKTOBER 2021

datum lessen AGS activiteiten wedstrijden

zaterdag 2/10 11 - 12 uur: gezamenlijke les

woensdag 6/10 14 - 14.45 uur: starters
14.45 - 15.30 uur: gevorderden
15.30 - 16.30 uur: G-golf

zaterdag 9/10 11 - 12 uur: gezamenlijke les

woensdag 13/10 14 - 14.45 uur: starters
14.45 - 15.30 uur: gevorderden
15.30 - 16.30 uur: G-golf

zaterdag 16/10 11 - 12 uur: gezamenlijke les

woensdag 20/10

14 – 15 uur: PRE GOLF
(van 5 tot 8 jaar)*

14.30 uur: SKILLS & DRILLS
KAMPIOENSCHAP
nadien prijsuitreiking
Deze wedstrijd staat open voor
iedereen.
Tip: ga op voorhand al eens oefenen
op deze skills & drills oefeningen. Je
vindt ze terug op de putting green en
aan het onthaal.



datum lessen AGS activiteiten wedstrijden

zaterdag 23/10 11 - 12 uur: gezamenlijke les

woensdag 27/10 14 - 14.45 uur: starters
14.45 - 15.30 uur: gevorderden
15.30 - 16.30 uur: G-golf

zaterdag 30/10 11 - 12 uur: gezamenlijke les AGS wedstrijd op Spiegelven
inschrijven en tarieven via Igolf

zondag 31/10 16 uur: prijsuitreiking closing cup AGS
+ uitreiking junior PLUIM van het jaar

Graag zoveel mogelijk aanwezigheid!

NOVEMBER 2021

woensdag 10/11 15.30 - 16.30 uur: G-golf

zondag 14/11 14.30 uur: juniorwedstrijd voor
iedereen vanaf handicap 45

= Wedstrijd op AGS met mogelijkheid
om je handicap te laten zakken!
(indien HCP > 36)

woensdag 24/11 14.30 - 15.30 uur:
gezamenlijke les
15.30 - 16.30 uur: G-golf



DECEMBER 2021

datum lessen AGS activiteiten wedstrijden

zaterdag 4/12 14.30 uur: juniorwedstrijd voor
iedereen vanaf handicap 45

= Wedstrijd op AGS met mogelijkheid
om je handicap te laten zakken!
(indien HCP > 36)

woensdag 8/12 15.30 - 16.30 uur: G-golf

woensdag 22/12 14.30 - 15.30 uur:
gezamenlijke les
15.30 - 16.30 uur: G-golf

wedstrijden AGS:
Junioren die voldoen aan de handicapvoorwaarden kunnen ten allen tijde inschrijven op AGS-wedstrijden via Igolf. De wedstrijden
die we in onze kalender hebben opgenomen zijn wedstrijden waarbij we de ingeschreven juniors proberen per 2 te zetten in
dezelfde flight. We proberen - in de mate van het mogelijke - deze flight te laten vergezellen door iemand die hen kan begeleiden.


