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Op zondag 17 oktober vond de finale
plaats van het matchplaykampioen
schap 2021, een event dat enorm leeft
binnen onze club.
Onze twee hoofdrolspelers Dirk Pee
ters en Yves Van Den Bergh namen
het in een ongemeen spannende strijd
tegen elkaar op.
 
Het was uiteindelijk Yves die zich mag
kronen tot matchplaykampioen 2021
en de daarbijhorende trofee in ont
vangst mocht nemen.
Dank aan beide protagonisten voor
het schitterende spektakel dat zij
hebben weten te brengen.
 
Ook onze senioren moesten aan de
bak voor het interclubgebeuren dat
vorig jaar omwille van corona werd
uitgesteld.
In de diverse ontmoetingen stuitten
we steeds op sterke tegenstanders
maar konden we  toch een behoud in
onze divisie veilig stellen.
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Voorwoord van de
president
 
 
 
Het golfseizoen 2021 hebben we in het
laatste weekend van oktober in stijl
afgesloten.
 
De closing cup op golfclub Spiegelven
was zowel op vrijdag als zaterdag een
echte voltreffer met dank aan onze
sponsor Christel Daeseleire van Travel
Plus voor de mooie prijzentafel en
bijhorende receptie op zondagnamid
dag die alweer druk werd bijgewoond.
 
Ook onze senioren hielden hun afsluit
cup op woensdag 3 november op de
compact holes van AGS.
Onze captain Eric mocht ook hier
onder een stralend hertstzonnetje op
ruime belangstelling rekenen.
Na de traditionele prijsuitreiking waar
Jan Van Herbruggen bij de heren en
Karen Merckx bij de dames tot laure
aten werden uitgeroepen was er nog
aansluitend een barbecue om alweer
een mooi golfseizoen af te sluiten.

 
Op zondag 5 september vond onder
ruime belangstelling onze tweede
opendeurdag van het jaar plaats.
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 mooi aantal inschrijvingen was
het resultaat van alweer een topdag
op AGS.
 
Eind oktober hebben we na 13 jaar
trouwe dienst op onze golfschool af
scheid genomen van professional
Adrian Jones.
Wij willen in naam van het manage
ment Adrian hartelijk danken voor de
enorme inzet en professionaliteit die
hij in die jaren aan de dag heeft gelegd.
Wij wensen hem dan ook alle succes
toe in zijn nieuwe uitdaging.
 
Eén van de komende dagen zullen
jullie in jullie mailbox een uitnodiging
ontvangen tot hernieuwing van het
lidmaatschap 2022.
 
Ik hoop dat jullie ons opnieuw het
vertrouwen schenken om er komend
golfseizoen weer een “lap” op te
geven en opnieuw lid te worden van
de meest toegankelijke en sympa
thiekste club van Vlaanderen.
 
Wij naderen met rasse schreden al
weer het jaareinde.
 
We wensen U en uw familie dan ook
een voorspoedig, liefdevol maar voor
al gezond en coronavrij 2022 toe.
 
 
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
Tijdens deze najaarseditie van de gazet blikken we terug op het voorbije seizoen.
 
De corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat er vóór de zomervakantie nog steeds heel veel gegolfd is.  Vanaf de
zomer merken we dat het aantal inschrijvingen voor wedstrijden “genormaliseerd” is.  Het was voor niemand aangenaam
om klaar te moeten zitten op zondagavond om je plaatsje te kunnen verzekeren voor een golfwedstrijd.
 
Anderzijds heeft de pandemie wel een aantal verbeteringen met zich meegebracht.  Denk maar aan het reservatiesys
teem op de compact Holes, maar ook het inplannen van bijkomende wedstrijden heeft het mogelijk gemaakt om be
paalde doelgroepen nog beter te dienen.  Zo hebben we ervaren dat de wedstrijden - die exclusief gereserveerd waren
voor spelers met een handicap 36 - een groot succes waren.  We hebben erg goede feedback hierover ontvangen. 
Ook de 9- holes wedstrijden vielen in de smaak en uiteraard ook de kampioenschappen, waar de beste spelers zich
met elkaar konden meten.
 
Vooraleer we van start gaan met de reservaties voor onze kalender van 2022 zullen we opnieuw jullie mening vragen in
een ledenbevraging.  We hebben de ervaring dat deze ledenbevragingen steeds leiden tot een gevarieerde kalender
waar we in de ruime zin aandacht kunnen besteden aan jullie wensen.
 
Tijdens het jaar hebben we geld ingezameld voor een goed doel tijdens de BEAT THE PRO.
We gaan nog een slotevenement organiseren samen met onze sponsor XL Carwash.  We zullen dit ludieke tornooi
afsluiten op onze putting green en hiervoor het goede doel uitnodigen voor de overhandiging van de cheque.  De datum
hiervoor moet nog bevestigd worden, we streven ernaar om het goede doel een mooi kerstgeschenk te geven.  
 
Over ons bouwdossier is helaas op dit moment 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 omwille van Corona heeft de raad vertraging opgelopen. Onze raadsman kan hier ook geen richting in
geven.  Het blijft dus wachten op een beslissing.
 
Deze beslissing zal bepalend zijn hoe we onze prioriteitenlijst zullen kunnen afwerken.  Naast de afslaghut willen we
ook een lange termijn oplossing voorzien voor de herentoiletten en een omkleedruimte voorzien.      
 
Tijdens de wintermaanden gaan we tees nr. 1 en 3 renoveren.  Deze werken zijn niet vergunningsplichtig. We zullen
werken met graszoden, zodoende dat bij de start van het seizoen de tees onmiddellijk speelklaar zullen zijn, samen met
de andere tees (medio maart).
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Hé kampioen, hoe gaat het?
 
 
Zo noemde ik hem sinds hij senior kampioen was geworden.
Maar het antwoord was ook altijd… niet ik maar jij bent het.
 
Samen met Guy en Tuur hebben we vele ritten naar de golf gedaan om daarna met de vrienden gezellig te blijven eten.
 
Op het senioren weekend in Boppard hebben we allen nog mogen genieten van zijn traktatie voor zijn verjaardag.
 
Interclub was ook zoiets waar hij hard naar uitkeek.
 
Om zijn 65ste te vieren – toen hij al 5 jaar ziek was – heeft hij een groot feest gegeven op een bootrondvaart op de
Schelde waar we samen met Tuur en Paul Van Geenhoven hebben van genoten.
 
Ik heb Guy dikwijls bezocht en gebeld… De kampioen was altijd goedgezind ondanks dat hij achteruit ging.
 
3 weken geleden ben ik voor de laatste keer geweest en toen wist hij juist dat het einde er echt aan kwam. Ik ben heel
dankbaar dat Guy op de golf een echte vriend is geworden. Ik zal de kampioen missen. Veel sterkte voor Linda.
 
 
Jos Gys 
 

Afscheid Guy Jaeken
 
 
 
Op 28/10 is Guy Jaeken overleden na een slepende ziekte. 
 
Hij was lid op AGS sinds 2004. Guy was graag gezien onder onze leden en zal zeker gemist worden. We wensen Linda
heel veel sterkte toe en bewaren samen met haar mooie herinneringen van Guy.
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Captain's column
 
 
 
Seizoen 2021 zit erop.
 
 
Dagelijks wordt er over golf gesproken, zij het voornamelijk om gezondheidsredenen, “Covid” blijft roet in het eten
strooien. De laatste twee jaar zijn we echter bij de gelukkigen geweest op golfgebied daar golf als eerste sportfederatie
terug is kunnen opstarten zodat we zowel conditioneel als technisch zijn kunnen blijven oefenen en spelen.
 
Het sportsecretariaat heeft deze jaren zeer soepel moeten schakelen. Niettegenstaande de jaarlijkse inspanningen voor
de wedstrijdkalender seizoen 2020 zijn er dat jaar veel wedstrijden niet kunnen doorgaan.
 
Dit jaar werden we dan geconfronteerd met van thuis uit werken wat de communicatie onderling wat bemoeilijkte. Doch
hebben we dit seizoen gemiddeld 3 wedstrijden per week kunnen boeken zodat, naar we hopen, iedereen zijn gading
heeft kunnen vinden.
 
De laatste maanden hebben er nog heel wat nevenactiviteiten plaatsgevonden. 
 
 
Interclub Senioren  
 
In onze divisie zijn we op de derde plaats geëindigd waardoor we volgend jaar terug in dezelfde divisie kunnen starten. 
                                                                                               
Bedankt aan alle spelers en caddies voor hun inzet, kameraadschap en fairplay.
 
 
Par 3 kampioenschap  
 
Dit Belgisch kampioenschap, dat twee dagen behelst en op dag één doorgaat op AGS en dag twee op Krokkebaas
heeft onze leden geen windeieren gelegd.
 

Klassement na 2 rondes:

            
- Categorie 1 Mens: 3de plaats:       Jens Binnemans met 119 slagen 
 
- Categorie 2 Mens: 1ste plaats:      Emile Van Herck met 131 slagen   
 
- Categorie ladies: 1ste plaats:        Vitoria Cavilhas Valente met 145 slagen

 
Aan alle deelnemers onze oprechte dank om de AGS kleuren te verdedigen.
 
 
Winefield wedstrijd   
 
De enige wedstrijd die we dit jaar op “Cleydael” hebben kunnen spelen werd gesponsord door het wijnhuis uit Bornem.
Zaakvoerder Tony De Keersmaecker en zijn ploeg hadden,  niettegenstaande hun vroege startuur, weer voor een mooie
proeverij, prijzentafel en Tee gift gezorgd.

Nadien hadden de deelnemers de mogelijkheid om hun bestellingen te plaatsen. Zo kort voor de feestelijkheden van
einde jaar was dit een uitgelezen kans.
 
Tony was tevreden met de opkomst en de geplaatste orders die kort daarna werden geleverd.
 
Ik wil Tony ook persoonlijk bedanken voor de attenties aan de wedstrijdleiding, dit werd zeer gewaardeerd.
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Matchplay
 
Het “Clubkampioenschap Matchplay” dat gespeeld wordt over het hele zomerseizoen heeft zijn beslag gekend.
 
Zondag 17 oktober 2021 was het zover, na het spelen van de ½ finale werd de beslissende wedstrijd tussen volgende
protagonisten betwist: Dirk Peeters & Yves Van Den Bergh.                     
 
Iedereen hoopte op een spetterende finale en eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we die ook hebben gekregen.
 
In den beginne had Dirk de overhand maar de eindsprint van Yves mocht er zijn. De wedstrijd kende zijn verloop op
hole 18 met een score van +2 in het voordeel van Yves die nadien zijn trofee onder massale belangstelling van de
supporters mocht in ontvangst nemen.
 
Proficiat aan alle deelnemers die dit jaarlijks evenement tot een succes tilden en de caddies die onze finalisten begeleid
hebben.
 
 
President/Captain Day
 
4 september werd deze wedstrijd gespeeld op “Kempense” en naar jaarlijkse traditie werden de leden ontvangen door
onze voorzitter Philippe Van De kerkhove die elkeen een koffie met gebak aanbood, wat zeer geapprecieerd werd.

Het weer zat mee en er werden mooie scores behaald. Tot onze spijt konden we ook dit jaar de aansluitende prijsuit
reiking niet ter plaatse laten doorgaan, hopelijk kunnen we die golftraditie volgend seizoen terug oppikken.
 
 
Closing Cup   
                 
De afsluiter van het zomerseizoen 2021, gespeeld tijdens het laatste weekend van oktober te “Spiegelven”.   
                                                                                                                             
“Travel Plus” zeer gegeerde sponsor van deze wedstrijd bracht weer veel deelnemers ertoe deze wedstrijd te spelen.
 
Over het ganse weekend, zowel te “Spiegelven” als op de “compact holes” op AGS hebben we 180 spelers mogen
verwelkomen.
 
Christel Daeseleire, zaakvoerster van Travel Plus had weer voor een rijke prijzentafel gezorgd, tee gift en dito receptie
met drank en frietkraam, waarvoor dank.
 
 
Zoals steeds vliegt een golfseizoen en een jaar voorbij en wat er ons nog rest, is de kalender winterseizoen 2021-2022
die uithangt in het clubhuis en waar traditiegetrouw om de 2 weken er een mid- en weekend  wedstrijd op de kalender
staat.
 
We hopen op redelijk weer zodat jullie ook tijdens het donkere seizoen kunnen blijven spelen zij het in een andere
spelformule maar ook zo leuk en zonder druk daar deze wedstrijden non-qualifying zijn.
 
Verder wens ik eenieder prettige eindejaarfeesten toe en hou het veilig!
 
 
 
Marc Vanasch
Captain
 
 
 

Captain's column - vervolg
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En prijzen zijn er uitgereikt!
 
      Winefield 13 oktober

   Closing Cup
 
29 & 30 oktober

 
 
Travel Plus
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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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Onze MATCHPLAY kampioen 2021 is gekend
 
 
 
27.10.2021
 
 
Na een spannende strijd tussen onze leden over het volledige seizoen, is onze clubkampioen MATCHPLAY 2021 gekend.
 
Na een eliminatieronde bleven er uiteindelijk 4 spelers over die de halve finale speelden. Dit waren Jens Binnemans,
Yves Van den Bergh, Dirk Peeters en Erik Van Himbergen.
 

De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen Dirk en Yves. Een zeer spannende finale, waarbij ze tot de allerlaatste hole
moesten spelen om uit te maken wie de winnaar is.

 
Speciaal aan deze finalewedstrijd was dat de caddy van Yves, vorig jaar zelf tegen Yves speelde in de finale. Yves en
Axel stonden vorig jaar in de finale tegen elkaar, waarbij toen Axel won.
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Dit jaar is de eer volledig weggelegd voor Yves Van den Bergh.

Proficiat Yves!
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De Pluimen van het jaar
 
 
 
 
Ook dit jaar heeft ons jeugdcomité de Pluimen van het jaar uitgereikt. Deze 3 toppers mochten de prachtige trofeeën
in ontvangst nemen:
 
De pluim voor de jongens ging naar Lucas Verhoeven. Lucas liet geen enkele les aan zich voorbij gaan en behaalde
bovendien zijn golfvaardigheidsbewijs.

 
De pluim voor de meisjes ging naar Kato Cauwe. Kato was op elke stage aanwezig en nam zelfs deel aan de wedstrij
den met de volwassenen. Wat een inzet!

 
Extra leuk voor Kato was dat ze deze Pluim in ontvangst mocht nemen op de verjaardag van haar grootvader.
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Kortom, je hoeft niet de beste speler te zijn, maar de meest enthousiaste zou al een grote kanshebber kunnen zijn ;-)
 
We kijken al uit naar 2022!
 

 
De pluim van de G-golfers ging naar Lars Franken. Lars speelde dit jaar heel wat G-golfwedstrijden mee. Zijn liefde voor
de golfsport spat er af!
 

De Pluimen die we uitdelen heb
ben eigenlijk niets te maken met
het competitieve maar eerder met
de inzet die iemand toont.
 
Zoals bijvoorbeeld: vaak naar de
les komen, wel eens een wed
strijdje mee doen, een medespeler
helpen, tussendoor eens komen
oefenen, de etiquette van de golf
goed volgen of iemand die ons een
grote smile op ons gezicht kan
bezorgen, …  kan in aanmerking
komen voor deze mooie prijs.
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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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Winterwedstrijden 2021 - 2022 : spelformules
 
 
Onze winterkalender is inmiddels klaar en vind je terug op de AGS website, de Gazet  en ‘ad valvas’ in het clubhuis.
 
Traditioneel spelen we tijdens de midweek: Texas Scramble en in het week-end spelen we voor het winterklassement
onze Wintercup volgens de 4 BBB formule.
 
Texas Scramble – spelvorm:
 
In vooraf ingedeelde teams van 3 spelers gaat men de baan in. Alle spelers spelen elk hun bal. 
Ze slaan iedere hole af, vervolgens wordt door het team gezamenlijk de beste van de drie ballen gekozen om verder te
gaan. Iedere speler plaatst steeds zijn bal op maximum 15 cm van de gekozen bal, niet dichter bij de hole. Vervolgens
wordt wederom gekozen totdat er uitgeholed wordt.
Op de green plaatsen maximum 15 cm van de gekozen bal.
Het aantal slagen van ‘de beste’ bal wordt genoteerd alsook de behaalde Stableford punten.
Het team met het hoogste aantal punten is de winnaar.
 
 
                         Opgelet: iedere speler van het team neemt ten minste 5 afslagen voor
                       zijn/haar rekening en er wordt vervolgens van die afslag verder gespeeld.
 
 
4-BBB Full Hcp ( four ball best ball) – spelvorm:
 
Twee spelers vormen een team, waarbij elke speler zijn eigen bal speelt en de beste score van de twee teamleden de
teamscore vormt.
Elke speler speelt in Stableford volgens zijn/haar Playing Handicap Index. Na de match worden de scores per team
opgeteld en het team met de hoogste score wint de wedstrijd.
 
Het klassement voor de Wintercup wordt door het sportsecretariaat opgevolgd.
Puntenverdeling: 4 pt. bij winst // 2 pt. bij gelijkspel // 1 pt. bij deelname.
 
Succes!
Het Captains Team
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Nieuws : weetje
 
Beste AGS-ers,
 
Wisten jullie dat je de laatste nieuwtjes ook kan volgen via onze website?
 
Je vindt deze onderaan op onze homepagina en kan dan doorklikken op de verschillende nieuwsberichten.

 
Veel leesplezier!
Bie Gys
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Nog erger toont deze foto: de inslag
van een fairway club op een green!
 
Het is verboden om een bal te slaan
op een verkeerde green, je moet uit
wijken volgens regel 13.1f

Respect
 
 
Tijdens twee rondjes lopen op de compacts van AGS heb ik vrijwillig minstens
twintig pichmarks hersteld.
 
Onwaarschijnlijk hoe sommigen geen respect opbrengen voor de baan / werk
van de greenkeepers.
 
Ook dit aspect van het golfen maakt deel uit van de etiquette.
 
Mentaliteitswijziging moet soelaas  brengen.
 
Enkel zo zullen AGS-SPELERS nog in de toekomst  kunnen/mogen aantreden
op andere 18 holes banen!
 
Het is ook aan de pro's en coaches om dit naar de starters te ventileren zodat
we met zijn allen  ten volle kunnen genieten van top greens. 
 
 
Mark Vanderhoeven
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Startersnieuws
 
 
 
Best Starters,
 
Het zomerseizoen ligt weeral achter ons.
Tijd om een evaluatie te maken van het voorbije seizoen en doelen te stellen voor het nieuwe seizoen.
 
Hierbij enkele ‘tips’ :
 
1. Wat belangrijk is om je handicap te verlagen is ‘course management’.
Speel de baan verstandig. Dit wil zeggen, maak een plan hoe je de volgende hole gaat spelen.
 
Waar op de fairway kun je het beste liggen om de green makkelijk aan te kunnen spelen? Is het haalbaar wat ik wil, en
belangrijker: haal ik gevaar uit of juist in het spel?
 
Bijvoorbeeld op hole 6. Wat zijn hier de gevaren?
 
Om te beginnen heb je aan de linkerkant over de volledige lengte van de hole een ‘out of bounds’. Verstandig is hier
om op de afslagplaats niet te scherp naar de green te willen spelen.
Rechts is een veiligere optie. Je haalt de ‘out of bounds’ uit het spel, en tevens zal je met je tweede of derde slag niet
achter de bunker terecht komen en heb je een vrije slag naar de green.
Tracht je laatste slag naar de green te doen met de club waar je het meeste vertrouwen in hebt. Is dit met je ‘pitching
wedge’ of met je ‘ijzer 7’, met die club zal je meer slaagkansen hebben om op de green terecht te komen.
 
2. Speel met een positieve ‘mind set’.
 
Maak overtuigend de beslissing dat je, wat er ook gebeurt, positief blijft en dat een vorige slag (die je niet kan terug
draaien) nooit een volgende slag beïnvloedt.
 
3. Oefen je korte putts.
 
Je kan op een hole enkele fantastische slagen doen, maar als je dan nog 3 putts nodig hebt om ‘uit te holen’ is je kans
op een mooie score op die hole verkeken.
 
Oefen daarom steeds ook je putts binnen de 1,5 meter en train op je afstandscontrole.
 
Je golfpro kan je hierover zeker enkele goede tips en oefeningen geven.
 
 
Tijdens de wintermaanden kan het zijn dat de baan gesloten is ten gevolge van de weersomstandigheden. Overvloe
dige regen, vorst etc.
 
Kijk steeds op de website www.ags.be bij ‘golf status’ of de baan, driving range, chipping en putting green wel open
is. De status wordt dagelijks ge-update.
 
Je zal ongetwijfeld al gemerkt hebben dat op de golfbaan wintergreens zijn aangelegd.
Deze worden in gebruik genomen als de zomergreen onbespeelbaar is. Hou deze greens dan ook netjes. Herstel ook
hier je pichtmarks en rij er niet met je golftrolley over.
 
Dauw en rijp.
 
Mocht er dauw of rijp op de green liggen, mag je dit niet wegvegen. Dauw en rijp zijn geen losse natuurlijke voorwerpen
omdat het aan het gras kleeft.
 
Extra aandacht voor etiquette
 
In natte periodes en in de wintermaanden zijn de greens zachter en bijgevolg meer kwetsbaar dan normaal. Dat leidt
tot meer schade van schoenen en ballen (pitch- en spikemarks).
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Tegelijk is er in de winter minder herstel van de schade. Het gras groeit niet meer en vaak duurt het tot in het voorjaar
tot de schade hersteld is.
 
Daarom is het extra belangrijk om elke pitchmark op de green te herstellen (ook al is het niet de jouwe). Uitgeslagen
plaggen dienen teruggeplaatst en aangestampt te worden.
 
 
Ready golf
 
Zeker in de koude wintermaanden is het niet fijn om lang te moeten wachten tot de flight voor de jouwe de green heeft
verlaten. De kans op blessures ten gevolge van de koude is in de winter aanzienlijk groter.
 
Daarom even een heropfrissing van het principe ‘ready golf’
 
-   Speel vanaf het moment dat het veilig is.
    Bv op hole 2 : staat je vorige flight op de green, dan kunnen spelers die niet over ‘de beek’ (gele strafgebied) geraken,
    alvast afslaan.
-   Sla alvast jouw bal vóór je begint mee te zoeken naar een andere speler zijn bal.
-   Put wanneer je er klaar voor bent.
-   Vul je scorekaart in op de volgende afslagplaats.
-   Neem je bal op als je al 7 slagen hebt gedaan.
-   Zet je golftrolley/golftas in de richting van de volgende hole.
-   Verkort je ‘pre-shot routine’.
    Hoe langer je begint na te denken over je uit te voeren slag, hoe slechter die meestal gaat.
-   Sta klaar voor de volgende slag.
    Zorg dat je helemaal klaar bent als jij aan de beurt bent. Bepaal vooraf reeds je clubkeuze.
-   Speel een provisionele bal.
    Zodra je denkt dat je bal ‘out of bounds’ of onvindbaar zou kunnen zijn , speel je een provisionele bal.
    Stel, je bal is verloren, dan hoef je niet terug naar je vorige afslagplaats te gaan om een andere bal te spelen,
    omdat je al een provisionele bal hebt gespeeld.
-   Zoek maximum 2 minuten naar je bal.
 
Met deze tips/regels in het achterhoofd zal je ‘winter’golfrondje een stuk aangenamer zijn.
 
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain AGS

Startersnieuws - vervolg
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Juniornieuws
 
 

Een Junior zomerkalender is zachtjes tot zijn einde gekomen… de afsluiter was een zeer leuk en gevarieerd Skills &
Drills kampioenschap met als kampioen 2021 onze Junior Hendrik Segers.  
 
Na een spannende strijd met Daan Franckx en Kobe Le Bon was het uiteindelijk toch onze matchplay clubkampioen
2021 die uiteindelijk ook hier aan het langste eind trok…  
 
Indien Daan zijn laatste putt had gemaakt, dan had hij alsnog in een play off geëindigd. 

Wat de belangrijkste competitieve wedstrijden van het jaar betreft,  zijn onze Junior kampioenen :
 

                           -          Oliver Nuyts : Club kampioen Stroke Play.
                           -          Anaïs Waumans : Club kampioene Stroke Play.
                           -          Hendrik Segers : Match Play kampioen.
                           -          Hendrik Segers : Skills & Drills kampioen.
 

Dé grote winnaar van het jaar is echter AGS zelf.  Voor het eerst sinds jaren hebben we terug een contingent Juniorle
den dat de 50 leden ver overstijgt.  
 
In een jaar vol uitdagingen, ook al waren er net iets minder beperkingen dan vorig jaar, hebben blijkbaar vele nieuwe
Juniors onder jullie de deur naar de golfsport en naar AGS gevonden.  
 
Een welgemeende dank voor het vertrouwen vanwege het hele team, zéker ook van onze Pro Alain.

In de komende dagen zal het sportcomité samenkomen om een winterkalender samen te stellen.  Ook al zakken de
temperaturen en vallen ondertussen de bladeren, het is geen reden om een winterslaap te houden.  
 
We zullen proberen jullie af en toe tegemoet te komen met één of andere (winter)activiteit zodat jullie tegen maart-april
2022 met dezelfde gedrevenheid verder jullie hobby kunnen beoefenen.  
 
Voor de maanden november en december staan er alvast 2 Junior 12-hole wedstrijden op het programma; wedstrijden
waarbij het voor zij die een handicap van 37 – 45 hebben mogelijk zal zijn om hun handicap te verbeteren.

Zelf doe ik er nog een jaartje bij.  Volgend jaar zal ik officieel de golf-Seniorleeftijd bereiken maar af en toe enkele
jeugdwedstrijden organiseren en begeleiden houdt me jong(er)…   
 
Het plezier dat er bij sommigen onder jullie afstraalt, is trouwens één van de mooiste aspecten van dit vrijwilligers
werk !  Niets maakt een mens gelukkiger dan Juniors te zien glunderen van plezier…
 

Tot binnenkort,

Stefan
Juniorcaptain
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Samen werkt. 

Daar zijn we bij Liantis rotsvast van overtuigd. Als compagnon de route 

ondersteunen we ondernemers gedurende hun hele loopbaan,  

met advies én concrete oplossingen. 

Dankzij ons uniek, geïntegreerd dienstenaanbod zijn we er voor alles  

wat met ondernemers, hun organisatie en de mensen om hen heen  

te maken heeft.

Benieuwd wat Liantis  

allemaal voor jou kan betekenen?  

Surf naar liantis.be
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Youngstersnieuws
 
 
 
Weekend
 
Het eerste weekend sinds het begin van de Corona periode.
Het was weer een super editie met veel deelnemers.
We moesten zelfs een 2de hotel inschakelen, om iedereen te slapen te kunnen leggen.

Het weekend begon op zaterdag, waar er velen een texas scramble speelden.
Enkele flights speelden ook hun qualifying ronde.
De speelcondities waren zeer goed: droog, goede greens, lekker golfweertje.
De baan zelf was alvast een zeer lange, uitdagend met voldoende moeilijkheden op de baan.
Bij het begin had de marshal ook een longest drive en een nearest to the pin voorzien.
 
’s Avonds begonnen we dan ook aan een lekker menu dat voorzien was in het hotel.
Een gezellige avond werd snel laat en velen maakten zich dan ook op voor de volgende dag.

Zondag morgen hadden we een lekker ontbijt waarna we de volgende ronde  aanvatten.
Hier werd weer een longest drive & een nearest to the pin voorzien.
Hier kwamen toch weer verrassende uitslagen.

Er werd weer in een texas scramble gespeeld, waarbij scores van -6, -10 geen uitzonderingen waren.
 
’s Avonds mochten we alweer een heerlijk avondmaal nuttigen.
Doordat het weekend van zaterdag tot maandagochtend was, zijn er enkelen reeds ’s avonds vertrokken om tijdig terug
te zijn om maandag ochtend te kunnen gaan werken.
 
 
Closing wedstrijd op Zeeuwsche Golf
 
Op 13 november speelden we onze closing wedstrijd op de Zeeuwsche Golf.
Om 9u30 arriveerden we met z’n allen in Zeeland.
We starten met een koffie en een zeeuwsche bolus.
Nadien ging iedereen opwarmen om een mooie score binnen te brengen
Het weer zat niet echt mee, maar we gingen ons er zeker niet door laten doen.
 
Op hole 1 & 10 hadden we direct een longest drive opgesteld. Om met je eerste slag direct een goede en verre slag te
doen.

We zagen enkele ballen in het water, andere fairways & bunkers eindigen. Jens speelde de eerste bal op de fairway,
maar Tom sloeg er nog een 20 meter voorbij.

Iedereen deed zijn best om de 2de ronde er voorbij te geraken, maar het was te ver met de huidige condities.
 
Op hole 6 en 15 was er de nearest tot the pin voorzien.
De hole was niet de langste hole, maar wel zeer uitdagend.
Hier is enkel Jens op +/- 2 meter van de vlag geëindigd.
 
De topscore van de dag was 45 punten, en op de 2de & 3de plaats 36 punten.
Leuke prijzen worden nog voorzien, maar denk al maar aan een goed flesje, ballen, ….
 
Na het spelen konden we nog genieten van warme hapjes en een lekker hamburger met frietjes en sla.
 
Een gezellige dag met veel golfplezier en nadien een lekker drankje.
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Youngstersnieuws - vervolg

 
Jenevergolf
 
Jenever is meestal een winterdrankje.

We hebben dan ook een jenevergolf gepland op 18 december om 14 uur.

Hierbij voorzien we verschillende smaken jenever + glühwein, en ook enkele non-alcoholische dranken.

Dit zal gesponsord worden van de youngsterrekening.
Om mee te spelen, dien je in te schrijven via I-golf.
 
 
Indoorgolf
 
In januari is het meestal koud, regenachtig, en zijn de meeste banen gesloten of maar gedeeltelijk open.

Daarom willen we met de young golfers een indoor dag organiseren in Antwerpen.

Dit samen met een drankje tijdens het spelen.

De correcte dag hiervoor dient nog bekend gemaakt te worden, daar we nog een reservatie moeten maken.
 

We houden jullie op de hoogte.
 
 
Groeten,
Het Youngstercomité
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Golfregels uitgelegd: mag ik zand dat op de green ligt
verwijderen?
 
 
 
Strategisch aangelegde bunkers rondom de greens, we kennen het allemaal. Het is niet alleen niet zo evident om er uit
te geraken maar die zandbakken kunnen nog meer impact op je spel hebben dan je zou willen…
 
Het probleem met al dat opspattend zand wanneer je je bal tracht te slaan is dat dit zand zowat overal rondvliegt en
dus soms ook op de putting green belandt.
 
Zand op de green, en vooral als het nat is, kan behoorlijk frustrerend zijn als het dan ook nog eens op je ideale putting
line naar de hole blijkt te liggen. Dus kan/mag je dit zand verwijderen?
 
Beginnen we bij het begin. Mag je zand of losse aarde van de putting green verwijderen? Yes!
Regel 13.1.c (1)  zegt dat zand en losse aarde op de green, zonder straf, mag verwijderd worden.
Je mag dit doen ‘ongeacht of je bal op de green ligt of er buiten’, maar opgepast voor je met je ruimingswerken begint.
Veronderstel je ligt net buiten de green en je wil vandaar naar de hole putten. Niettegenstaande de regel zegt dat je
zand of losse aarde mag verwijderen van de green zegt diezelfde regel dat dit niet is toegelaten ergens anders op de
baan. Doe je toch dan ben je in overtreding met Regel 8.1 a (4) waarbij je de omstandigheden die je slag beïnvloeden
hebt verbeterd.
 
Heb je dit in al je enthousiasme toch gedaan kan je een Algemene Straf niet ontlopen zelfs al zou je de originele con
dities terug willen creëren door bvb. zand of aarde terug te plaatsen.( Regel 8.1c ‘vermijden van straf door herstel van
de omstandigheden…..’)   Wat eigenlijk logisch is, hoe zou je elke zandkorrel terug op z’n oorspronkelijke plek krijgen?
Dat momentje van onoplettendheid gaat je twee strafslagen kosten of verlies van de hole in matchplay.
 
Stel, jouw bal ligt stil en de omstandigheden voor je volgende slag worden plots negatief beïnvloedt door bvb. opspat
tend zand of aarde bij een bunkerslag van je tegenstrever? In dit geval biedt Regel 8.1d(1) uitkomst ‘herstel van om
standigheden die verslechterd zijn….’ Regel laat toe dit zand of losse aarde te verwijderen of zo nauwkeurig mogelijk
te herstellen.
 
Nogmaals dit geldt niet wanneer die omstandigheden door jou toedoen  zijn slechter geworden.
 
Succes!
 
Patrick Bisschops
v-Capt. / Rules Official L2
 
 
credits: -R&A Rules of Golf 2019
              -The National Golfer (oktober)
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Seniorennieuws

  Naam      Totaal  STB

1 Merckx Karen   18 137

2 Dierckx Anny 18 132 (21 bruto)

3 De Beukelaer Marie-Paul    18 132 (20 bruto)

4 Peeters Christel 16  

5 Versyp Edith     13  

6 Jacobs Rita   12  

7 Keyenberg Anne-Marie       12  

8 Adriaenssen Christel 12  

9 Goetschalckx Chris   11  

10 Weyn Linda           8  

11 Goossens Nadine     8  

12 Tritz Suzy       8  

13 Vandenabeele Nadine       7  

14 Belhomme Christine   7  

15 Cassiers Catherine   7  

 
 
 
Beste senioren,
 
 
De Senioren-Interclub wordt georganiseerd door de KBGF en was dit jaar de enige Interclub competitie waaraan AGS
kon deelnemen. Het gaat hier om een meerdaagse 4BBB competitie gespeeld met 3 duo’s per club, aangevuld met
andere teamleden.
 
Onze herenploeg heeft zich verdienstelijk verdedigd: na twee verliesdagen zijn we erin geslaagd de laatste dag af te
sluiten met een overwinning. Hierdoor zal de AGS Seniorenploeg volgend jaar opnieuw kunnen aantreden in dezelfde
divisie. Ik herinner vooral met veel plezier de soms zeer uitgebreide porties warm gemengd.
 
We danken alle deelnemers voor de inzet, de ploeggeest en de gezellige sfeer en kijken uit naar dezelfde competitie
volgend jaar. Indien je in 2022 zou willen deelnemen, de spelers die in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging
bij het begin van het seizoen.
 
 
In het jaarlijkse 50+klassement worden 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 dit 50+klassement worden aan de eerste 15 deelnemers in deze twee rangschikkingen punten toegekend. Bij
gelijke stand, geven de behaalde stableford punten de doorslag.
 
Over het ganse seizoen, telden de vijf beste resultaten van acht uitgekozen weekwedstrijden mee. Het systeem werd
uitgewerkt om spanning te behouden tot het einde van het seizoen.
 
Dat heeft dit jaar fantastisch gewerkt en heeft tot een ongelooflijke ontknoping gezorgd met in beide rangschikkingen
drie gelijke standen.

Eindrangschikking Seniorenklassement 2021 Dames
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Seniorennieuws - vervolg

  Naam Totaal STB

1   Van Herbruggen Jan                 13       169     

2 Janssens Dirk 13 158

3 Van Den Heuvel Noel 13 144

4 Laddyn Patrick 12  

5 Van Cakenberghe Hendrik 12  

6 Gerarts Dirk      11  

7 Van de Mosselaer Peter   9  

8 Peeters Eric       9  

9 Verhofstadt Dirk   9  

10 Peeters Joan          7  

11 Duerinck Philippe   7  

12 Van Cauteren Marc     7  

13 Van Hee Tom        7  

14 Van de Merlen Fred   6  

 
Eindrangschikking Seniorenklassement 2021 Heren

 
   
We wensen de winnaars een hartelijke proficiat voor de behaalde resultaten. De prijzen werden uitgereikt bij de bijzon
der aangename en ludieke Senioren Closing Cup die woensdag 3 november doorging op AGS, traditioneel gecombineerd
met een uitgebreide BBQ.

40



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

41



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

Voor de wintercup en de weekwedstrijden tijdens de winterperiode verwijs ik graag naar een ander artikel daarover. De
Texas Scramble wedstrijden gedurende de week zijn steeds populair bij onze senioren.

 
Elk jaar worden in de winterperiode ook een aantal sociale activiteiten georganiseerd buiten de golf. 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 budget
vriendelijk etentje. Details van de activiteiten deze winter zullen binnenkort meegedeeld worden, eens bekend.
 
De driedaagse midweek-uitstap werd in 2021 uitgesteld maar wordt in 2022 opnieuw ingepland van 15 tot 18 mei en
zal doorgaan in golf-resort Clostermannshof in Duitsland. Ook daarover meer later, maar noteer alvast in je agenda.

De informatie over alle AGS senioren activiteiten wordt verspreid via verschillende kanalen. Om hiervan op de hoogte
te zijn en te blijven, 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 gebruiken https://t.me/AGS_Seni
oren. 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 50-plussers leren kennen.
Laat ons nadien zeker weten dat je ons gevonden hebt, bijv. door zelf een bericht, een foto of iets naar wens te posten
in de groep. Een aanrader.

Iedereen veel sportief succes gewenst, ook tijdens de winter, en tot onze volgende activiteit,

Erik Van Himbergen
AGS Seniors Captain
@Erik_VH in https://t.me/AGS_Senioren
 

Seniorennieuws - vervolg
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Ladiesnieuws
 
 
Hallo iedereen,
 
Ziehier een verslagje van de laatste maanden…
 
We hebben veel wedstrijdjes gespeeld op AGS, en verschillende dames hebben hun 36 bereikt, en doen hun eerste
stappen op de grote baan… Proficiat hiervoor.
 
Aan de dames die nog onderweg zijn hiernaar… veel oefenen, en zoveel mogelijk wedstrijdjes spelen is de boodschap,
dan lukt dit binnenkort ook!
 
We hebben ons seizoen afgesloten met een wedstrijd op de kleine baan van Ternesse. Het was een heerlijke zonnige
dag en meer dan 30 dames zijn dan ook komen spelen. We hebben onze closing daar afgesloten met een heerlijk di
nertje.
 
Ik wil ook iedereen bedanken voor het leuke cadeau en de mooie bloemen!!
Hopelijk kunnen  we volgend jaar een normaal seizoen organiseren  mét een ladiesdag en weekend !!
Volgend jaar lopen Nadine Vanden Abeele en ik dubbel en seizoen 2023 zal zij de fakkel van mij overnemen.
 
Blijf gezond en ik wens jullie alvast fijne feestdagen,
 
 
 
Catherine Cassiers
Ladies captain
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En tot slot...
 
 
Ziezo, dit is al weer de laatste gazet van 2021.
 
Wij danken iedereen die aan deze editie heeft bijgedragen, voor de artikels, voor de vele foto's en voor de ervaringen
op de baan. Veel leesgenot!
 
Wij wensen jullie een prettig wintergolfseizoen en fijne eindejaarsfeesten toe!
 
Tot in 2022!
 
De redactie
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