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Voorwoord van de
president
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Nu we opnieuw van onze welverdien
de vrijheid kunnen genieten, kondigt
zich een druk golfseizoen aan met een
schitterende golfkalender die door
ons sportsecretariaat zorgvuldig is
samengesteld.
 
Eerst en vooral zou ik onze captain
Marc Van Asch willen lauweren voor
het prachtige werk dat hij de afgelopen
jaren in het sportcomité en vooral dan
als captain heeft verricht.
 
Marc wil wat meer reizen en genieten
van het golfspel maar op zijn jarenlan
ge expertise kunnen we steeds blijven
rekenen.
 
Marc geeft de fakkel door aan Patrick
Bisschops die we alle succes toewen
sen voor de toekomst.
 
Onze openingscup vond plaats op
vrijdag 25 en zaterdag 26 maart op
Flanders Nippon in Hasselt met prijs
uitreking op zondag 27 maart op AGS.

Een uitgebreid deelnemersveld in een
zonovergoten tweedaagse met een
uitgestelde nieuwjaarsreceptie vorm
den de ingrediënten van een meer dan
geslaagde openingscup. In alle vrij
heid te kunnen genieten van de golf
vrienden met een glaasje erbij was na
twee jaar corona een nieuw gegeven.
 
De hele maand april staat zoals ieder
jaar in het teken van het interclubge
beuren. De voorbereidingen voor deze
competitie zijn op dit ogenblik reeds
volop bezig en de verwachtingen zijn
zoals steeds hooggespannen.
De prestige van de club staat op het
spel en het absolute streefdoel is
promotie naar een hogere afdeling.
 
Na afloop is er voor alle spelers en
sympathisanten een spetterend af
sluitfeestje op onze club.
 
Op maandag 18 april tweede Paasdag
staat onze eerste opendeurdag op de
agenda. Een uitgelezen moment om
vrienden en kennissen te laten kennis
maken met jouw geliefkoosde sport.
Onze pro’s zetten zoals altijd  hun
beste beentje voor en zorgen ervoor
dat eenieder de kans krijgt om een
balletje te slaan.
 
Sfeer en amusement zijn steeds ver
zekerd.
 
De DP world  tour keert na jarenlange
afwezigheid terug naar België.
De Soudal open vindt plaats van 12
tot 15 mei  2022 op de Rinkven inter
national Golf Club in Schilde met een
prijzenpot van 2 miljoen dollar.
 
Een unieke gelegenheid om de top
spelers in Europa aan het werk te zien.
Ook AGS verleent hierbij zijn logistieke
steun door een delegatie van onze
leden af te vaardigen.
 
Tot slot wil ik iedereen danken die ons
opnieuw het vertrouwen heeft ge
schonken.
 
We zullen er dan ook alles aan doen
om er samen met jullie en het ganse
AGS-team een fantastisch golfjaar
2022 van te maken.
 
 
Philippe Van de Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
Zelden hebben we zo’n snelle start gekend van het seizoen.  Op 2 weken tijd veranderde alles van manueel ballen rapen
naar de heraanleg van de tees met graszoden inclusief beregenen.  De greens zijn reeds geverticuteerd, doorgezaaid
en bezand. 
 
De sleuven zijn reeds gegraven voor het automatiseren van de Driving Range.  
 
We hebben een video opgenomen voor de kick-off van het seizoen.  Een video met de trekking van de waardebonnen
bij de hernieuwing van de lidmaatschappen, verdere toelichting over onze vergunningen en een reflectie naar de leden
bevraging. 
 
Onze Captain Patrick Bisschops geeft in deze video toelichting over de samenstelling van onze kalender 2022.
 
Een dikke pluim voor het sportsecretariaat voor het samenstellen van de wedstrijdkalender.
 
Op 18 april is het de nationale start to golfdag.  Het ideale moment om je vrienden en kennissen eens uit te nodigen
op onze club om een balletje te slaan en nadien te genieten van een aangeboden drankje.  Chef Stefan zal ook van de
partij zijn met zijn lekkere hamburgers en wraps uit zijn foodtruck.  De inschrijvingslink vind je op onze website of via
i-golf.  Dit is een nieuwe ontwikkeling van Golf Vlaanderen: ook voor niet-golfers is het mogelijk om in te schrijven in
activiteiten die via de clubwebsite worden geïntegreerd .
 
Op zondag 22 mei komt de Callaway fitter langs voor fittingen op maat.  Je kan die dag eveneens afspreken met je
pro voor wat extra informatie of gewoon langskomen om de nieuwste putters van Odyssey uit te testen.
 
Ondertussen hebben we ook onze nieuwe pro Yannick Meuleman mogen verwelkomen op AGS.  Yannick werkt heel
aanvullend en zal je op dinsdag- en donderdagavond kunnen aantreffen op AGS.  Ook op zaterdagvoormiddag zal je
Yannick kunnen boeken voor een golfles.
 
Ik merk dat velen onder jullie staan te trappelen om het wedstrijdseizoen te starten.  Wij hebben er ook heel veel zin in. 
We bijten de spits af met de openingsreceptie op zondag 27 maart en hopen dat we opnieuw “classic” prijsuitreikingen
kunnen organiseren in ons clubhuis.
 
Er is een nieuwe rubriek in deze gazet: “uit de archieven van AGS”.  Hierbij blikken we terug op de rijke geschiedenis
van onze club.
 
Je vindt verder een uittreksel uit de AGS Gazet nummer 1, van maart 1994, met name onze wedstrijdkalender voor het
seizoen 1994, Veel leesplezier !
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

3



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

����������
������	��
�����
�����	������	����
���	���������	����
����������

��	������	������������

��	����	����	���������	��������������

��������������

���� !"#"$�%&��'( )*!"#"+�,!���'( -!&* "#".*//!���'(

4



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

Captain's Column
 
 
Beste AGS leden,
 
 
Mijn naam is Patrick Bisschops en ik ben jullie Captain op Antwerp Golf School.
 
Samen met onze sectie captains, leden van het sportcomité en de collega’s van het sport-secretariaat is het mijn opdracht
om het sportief beleid uit te werken.
 
Zo organiseren we info sessies, sportieve en culturele activiteiten en stellen we de  wedstrijdkalender samen.
 
Nieuw is dat we het Final Course Management hebben geactualiseerd in functie van onze starters en we voor het tra
ditionele Matchplay kampioenschap met een andere formule komen die ook onze beginnende golfers meer spel mo
gelijkheden geeft.
 
Jullie hebben ongetwijfeld gehoord, via de media en Golf Vlaanderen, dat niettegenstaande of misschien wel door de
Covid pandemie  heel wat nieuwe potentiële golfspelers, naar schatting meer dan 5000,  zich bij golfclubs in Vlaande
ren hebben aangesloten.
 
Hoe positief ook heeft deze toevloed aan spelers een ware impact gehad op de samenstelling van onze AGS golfka
lender.
 
Het bleek inderdaad een hele uitdaging dit jaar om gastclubs te vinden!
 
Zo is het voor deze gastclubs niet evident om het fragiel evenwicht te vinden tussen de inkomsten van green-fee
spelers en de legitieme wensen van de eigen clubspelers.
 
Niettemin zijn we er zeker van dat we ook dit seizoen een gevarieerde kalender kunnen aanbieden, met enkele nieuwe
clubs in de aanbieding en aan aanvaardbare tarieven.
 
Namens heel het team wensen ik jullie een aangenaam en sportief seizoen toe  en……. vergeet vooral niet pitchmark
en divots te herstellen, het is zo gebeurd en je doet er menig speler en de greenkeepers een enorm plezier mee.
 
 
Ik hoop dan ook jullie te mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.
 
 
Patrick Bisschops
Captain AGS

Golfregels : Wat is een NO PLAY Zone
 
 
 
Clubs kunnen op hun golfterreinen, gebieden aanduiden van waaruit je niet mag spelen. In deze bijdrage leg ik graag
uit waarom zij en dus ook wij op AGS dit doen.
 
‘Spelen zoals de bal ligt’ is het algemene principe achter het golfspel, niet toch?
 
Golfregels of niet, er zijn momenten waarop je de regels ruim moet kunnen toepassen.
Er zijn inderdaad legio situaties die in de Regels zijn opgenomen waarbij je de bal niet moet spelen zoals hij ligt en waar
je dus ‘relief’ mag/moet nemen. Denk bvb. aan uitzonderlijke baancondities: konijnengaten, GUR, tijdelijk water en vaste
obstakels om er maar enkele te noemen.
 
Maar er kan zich ook een situatie voordoen waar je helemaal geen keuze of alternatief hebt.
 
Je bal bevindt zich in een No Play Zone en hier worden de te nemen actie(s) wel door de Regels bepaalt. Speciale si
tuatie ? Welke aanpak ?
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Wat is een No Play Zone?
 
 
Simpelweg gesteld is het een gebied van de course waar je niet mag spelen! De definitie stelt dat deze zone moet deel
uitmaken van een uitzonderlijke baanconditie of een strafgebied.
 
Waarom zouden clubs dergelijke zones aanduiden? Er zijn veel redenen, maar steeds wordt vooropgesteld dat er iets
moet worden beschermd- of het nu dieren, hun habitat, biologisch kwetsbare natuur, bloemperken, historische site ….
zijn,  de lijst kan zo nog wel even doorgaan.
 
De zones kunnen ook gebruikt worden om de golfers zelf te beschermen… krokodillen, slangen, wespennesten etc.
 
 
Hoe worden deze zones aangeduid?
 
 
Clubs zullen deze zones op de gebruikelijke manier aanduiden door lijnen of paaltjes, maar de Regels bepalen dat dit
op een andere manier moet dan voor een uitzonderlijke baanconditie of strafgebied.
Je zal in geval van een NPZ een ander kleurtje paaltje zien- bvb. groen – of een merkteken aangebracht op het boven
ste deel van deze markeringen.  Hier mag je het principe van ‘spelen zoals de bal ligt’ niet toepassen.
 
 
Hoe neem ik ‘relief’ in een No Play Zone?
 
 
Dit hangt af of je je in een uitzonderlijke baanconditie of een strafgebied bevindt. Laten we eerst de uitzonderlijke
baanconditie bekijken.
 
Regel 16.1f zegt dat wanneer je bal zich in een NPZ bevindt op of in ‘in een uitzonderlijke baanconditie in het algemeen
gebied, in een bunker of op de green’ dan moet je vrij uitwijken of onder Regel 16.1b (algemeen gebied) 16.1c (bunker)
16.1d (green)
 
Wat nu als je bal niet in een NPZ ligt maar je als speler er wel in staat om je slag te kunnen slaan?
 
Dit is duidelijk een iets moeilijker situatie!  Maar je moet in ieder geval uitwijken. Afhankelijk van waar je bal ligt, volgens
een van de hierboven aangehaalde Regels en indien nodig zelfs je bal onbespeelbaar verklaren volgens Regel 19 met
dus één strafslag aan je been….
 
Wat moet er nu gebeuren als de NPZ zich in een strafgebied bevindt?
 
Vergeet het idee maar van een free drop! Hier moet je Regels van het strafgebied toepassen, Regel 17.1d of 17.2
 
Duidelijk? Dat dacht je maar. Wat als je bal in een strafgebied ligt buiten een NPZ maar net die zone je stand of swing
hindert?
 
Ook hier bestaat een scenario voor: Regel 17.1  Volg je nog?
 
Simpel uitgelegd kan je uitwijken buiten het  strafgebied, kost je één strafslag zoals gebruikelijk. Of je kan uitwijken op
de grens waar het strafgebied en de NPZ in elkaar opgaan. In dat geval zegt de Regel dat je moet droppen in het
strafgebied volgens de geldende regels.
 
Nog een laatste bemerking, hier in Europa gaan NPZ’s vaak op in eco-zones. Met dit verschil dat je in eco-zones zelfs
je bal niet mag zoeken of opnemen! Dus verloren bal.  (Tenzij je met een ‘retriever’ je bal kan opscheppen.)
 
Op het eerste zicht voor de hand liggend maar toch niet vanzelfsprekend zo een No Play Zone of wat had je gedacht.
 
Succes!
 
 
Patrick Bisschops
Captain AGS – Rules Official L2
 
 
Nota’s  R&A Rules of Golf // The National Golfer
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Juniors
 
 
 
Het winterseizoen is achter de kiezen en op de laatste Jeugdwedstrijd van 13 maart 2022 heeft onze Junior Kobe Le
Bon de 1e prijs weggekaapt… het werd een blauwe driver.  Het verschil was zéér klein en achteraf gezien zal 1 of
meerdere Junior wel eens gedacht hebben ‘had ik die putt toch maar iets minder nonchalant gespeeld’…   Spannende
wedstrijden zijn echter de mooiste, dat hebben de wedstrijden in 2021 ook al bewezen.
 
Bij het schrijven van dit artikel staan we op het punt de zomerkalender af te werken, bij het lezen van dit artikel is deze
ongetwijfeld reeds op de website van AGS beschikbaar maar ik vermeld toch graag dat we weer een leuk pakketje aan
wedstrijden hebben vastgelegd; de meest prestigieuze zijn het Junior Clubkampioenschap in mei, het Match Play
Clubkampioenschap in september en het Skills & Drills Championship in oktober. 
 
Daarnaast zal er ook opnieuw een ‘bring a fried’- en ‘beat the bompas/bommas’-wedstrijd bij zijn en organiseren we in
de maanden juli en augustus, excl. de weken dat de Captain zelf op vakantie is, vrijdag namiddag wedstrijden exclusief
voor de jeugd.   Om de drempel naar wedstrijden spelen op AGS zo klein mogelijk te maken, proberen we eveneens af
en toe een Jeugdwedstrijd in te plannen; zoals we in de winterperiode hebben gedaan.
 
Op dit moment, het is natuurlijk nog maar het begin van het seizoen, hebben we net iets meer dan 30 jeugdleden : 30 %
meisjes en 70 % jongens.  ‘Slechts’ 25 % van onze jeugd heeft een handicap van 36 of lager, het mag dus gezegd
worden dat wedstrijden spelen op of buiten AGS héél belangrijk is.  Het belangrijkste is en blijft uiteraard dat het ‘fun’
blijft… 
 
Naar AGS komen voor een training onder leiding van Alain of gewoon om te komen oefenen moet plezant blijven want
als het plezier er niet is, dan gaat de goesting weg.  Het competitieve aspect mag echter héél af en toe wel eens worden
benadrukt, het is alleen maar door aan een competitie deel te nemen dat je ook effectief je handicap kan verbeteren. 
We gaan er dan ook alles aan doen om de 75 % te motiveren om af en toe eens deel te nemen aan de jeugdwedstrijden
zodat de balans dichter naar de 50 % sluipt.
 
Zelf begin ik aan mijn 7e (of is het al mijn 8e) seizoen als Captain en ja, ook al word ik dit jaar golftechnisch een Senior
(ik word 50), het is en blijft nog steeds heel leuk om de kids te zien evolueren en plezier te zien hebben in de golfsport. 
 
 
 

                                          Jeugd Deugd !
 
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Interclub 2022
 
 
Eindelijk is het zover, na 2 jaren uitstel, mogen de verschillende AGS ploegen de AGS kleuren op nationaal vlak verde
digen.  We gaan verder waar we in april 2019 geëindigd zijn… wel met één kleine uitzondering; er is namelijk dit jaar
géén damesploeg aangezien er zich onvoldoende dames hebben kunnen inschrijven.  Bij deze een zéér warme oproep
aan alle dames bij AGS om te oefenen en wedstrijden te spelen zodat we in 2023 opnieuw ook een damesploeg kunnen
opstellen !
 
Het aantal inschrijvingen voor de beide herenploegen was dit jaar minder dan bij de vorige edities; dit ligt voornamelijk
aan het feit dat er een groep Interclub deelnemers uit het verleden naar andere golfclubs zijn doorgestroomd.  Langs
de ene kant zorgt dit voor een beetje hoofdpijn bij de Interclub Captain, langs de andere kant liggen er dus nieuwe
kansen aan de horizon voor zij die zich wel hebben ingeschreven… 
 
In totaal hebben 22 mannen hun vuist op tafel geklopt en zich aangemeld om de blauwe kleuren van AGS te verdedigen;
11 voor de Heren 3 ploeg en 11 voor de Heren 4 ploeg.
 
Het verschil tussen Heren 3 en 4 ligt met name in de handicap range; bij Heren 3 ligt deze van 8.5 – 24.4 en bij Heren
4 ligt deze van 12.5 – 28.4.  Toppers zoals Stefan Cramers en Yves Van Den Bergh, met een handicap < 12.5, kunnen
dus alleen maar in aanmerking komen voor de Heren 3 ploeg.  
 
De wedstrijddata zijn 23, 24 en 30 april 2022.  Heren 3 heeft een korte verplaatsing en speelt al haar wedstrijden vanaf
de witte tee op Bossenstein, Heren 4 daarentegen speelt al haar wedstrijden vanaf de gele tee op Henri-Chapelle (Le
Charlemagne) en moet dus iets verder weg. 
De respectievelijke Team Captains zijn Marc Van Asch bij Heren 3 en Stefan Poppe bij Heren 4.  In de poule van Heren
3 is AGS ingedeeld bij Ragnies, Wellington en Hulencourt.   In de poule van Heren 4 is AGS ingedeeld bij La Tournette,
Hainaut en Witbos.  Het terrein is dus als het ware een neutraal terrein…
 
Terwijl de Heren 3 ploeg vanuit het dal terug naar boven moet kruipen, zij bevindt zich in de 4e divisie, kan de Heren 4
ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis van het ‘scholeke’ naar de hoogste divisie van het land knokken; Heren 4
zit namelijk in de 2e divisie. 
Het is dan ook vanuit dat standpunt gezien dat bij de ploegverdeling van de 22 deelnemers net iets meer gewicht in de
schaal werd gelegd bij de Heren 4 ploeg.  Desalniettemin heeft AGS 2 mooi uitgebalanceerde ploegen die beide een
kans maken op winst in hun respectievelijke poule.
 
Zaterdag 30 april, nadat de 3e en laatste wedstrijd werd afgerond, komen beide teams terug naar AGS en biedt het
voltallige Interclub Team, voor spelers sympathisanten en leden, een vat aan in de ‘Groenen Hoek’ !   Na 2 jaar geen
feestje omwille van het beestje genoemd Covid-19, volgt er in 2022 wél een feestje.  Jullie zijn allen van harte welkom !
 
 
 
Stefan Poppe
Interclub Captain
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Ladiesnieuws
 
 
 
Hallo dames allemaal,
Het nieuwe golfseizoen is zonovergoten gestart, en hopelijk kan het dit jaar normaal verlopen!!
 
We hebben alleszins een mooi programma opgesteld. Onze  openingscup is reeds voorbij, en was zalig. Prachtig weer,
enthousiaste dames, en afgesloten met een heerlijke lunch !!
 
Buiten de  wedstrijdjes op Ags, staan er voor dit jaar 3 mooie dingen in het verschiet.
 
Op 11/06 gaan we met de bus  op ladiesdag naar Crossmoor in Nederland, en op 24/25 september gaan we op
weekend naar Brunsummerheide, ook in Nederland .
 
Alle handicaps mogen mee! Iets om naar uit te kijken!
 
Deze twee activiteiten staan open in I-golf om in te schrijven! We gaan ook nog eens minigolfen, maar hiervoor is de
datum nog niet vastgelegd!!
 
Nadine en ik kijken samen met jullie uit naar een fijn golfseizoen.
 
 
 
Catherine Cassiers
Ladiescaptain
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Dan ben je bij Liantis aan het juiste adres!

Waarbij we je kunnen helpen?  
Denk maar aan:

 je opstart als zelfstandige

 een correcte loonadministratie

 de uitbouw van een duurzaam  
hr- en welzijnsbeleid

Kortom: als compagnon de route ondersteunen 
we jou en je organisatie van A tot Z. 

samen werkt.

Wil je Liantis graag nog beter leren kennen? 

Ontdek op liantis.be wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

 bescherming tegen risico’s

 het zorgen voor een 
welverdiend pensioen

 … 

Droom jij van  
je eigen zaak? 

Of ben je al 
een trotse 
ondernemer  
of werkgever?
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Bring a Friend
 
 
 
Oproep van onze junioren aan onze leden:
 
Ken je nog een neefje, nichtje, kleinkind of iemand in je straat tussen 8 & 18 jaar die graag ook eens zou willen golfen?
 
Op woensdag 18 mei organiseren we een bring-a-friend voor de junioren.
 
Van 15 uur tot 15.30 uur is er een puttingles voorzien voor de nieuwelingen.
Van 15.30 uur tot 17 uur doen we dan een golfwedstrijdje met de juniors en de nieuwelingen (drive & putt) – nadien
gevolgd door een prijsuitreiking.
 
Vorig jaar was dit een hele leuke namiddag voor onze junioren. Dus, zeg het zeker door.
 
Nieuwelingen die nog niemand kennen van de junioren, zullen we koppelen aan een junior die er zich met veel enthou
siasme zal over ontfermen..
 
 
Benieuwd hoe het er vorig jaar aan toe ging? Scan deze barcode en lees het verslag van 2021:
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YANNICK MEULEMAN
NIEUWE GOLFPROFESSIONAL

Beste golfer

Laten we eerst even kennismaken! Als jonge golfer startte ik  mijn  
golfcarrière  op  11-jarige  leeftijd  bij  Golfcentrum Puurs. Al snel 
ontdekte ik mijn passie voor de golfsport en leerde ik doorheen 
mijn jonge jaren heel wat bij. Op 19- jarige leeftijd was mijn 
handicap laag genoeg om op nationaal niveau mee te draaien. 
Bovenaan zie je een sfeerbeeld waar ik mijn beste prestatie op 
nationaal niveau heb neergezet. Ik werd toen derde bij de Belgian 
Masters.

Naast mijn persoonlijk golfspel ken ik een passie voor 
golfbegeleiding waar ik mensen verder kan brengen in hun 
ontwikkeling als golfer. Vanuit deze drijfveer startte ik eind 2020 
de opleiding tot golfprofessional. Na 1,5 jaar studies in de 
golfsport kan je me als golflesgever terugvinden op de terreinen 
van AGS. Dit doe ik in combinatie met een vaste job op de 
Universiteit van Antwerpen als technisch tekenaar.

Met veel enthousiasme sta ik klaar om je met de nodige 
professionaliteit te ontvangen en begeleiden in de golfsport.

Lessen kan je inboeken op dinsdagavond, donderdagavond en 
zaterdagvoormiddag, telkens vanaf
17 uur tot 20 uur en vanaf 8 uur tot 13 uur. Zodra het zomeruur 
start verplaatst het einduur naar 22 uur i.p.v. 20 uur.

" T h e m o s t i m p o r t a n t s h o t 
i n g o l f i s t h e n e x t o n e . "
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Pro's Corner
 
 
 
LEREN SPELEN MET EEN WOOD 3

 Veel amateurs hebben moeite om met een 3-wood vanaf de fairway te slaan. Dat is ook niet zo gek. De 3-wood is na
de driver de langste club in de tas en heeft niet veel loft. Daarom is het zeker vanaf het korte gras niet de makkelijkste
club om te slaan.
Maar als je het wel kunt, ben je flink in het voordeel want greens die je nooit haalde komen met de 3-wood opeens wel
binnen bereik. 
 
1. Balpositie 
Ik speel de bal wat meer terug in de stand, naar mijn rechtervoet. Waarom? Met de driver wil je de bal in de upswing
raken, de swingboog is iets voorbij het laagste punt. Met de 3-wood wil je dat juist niet, ik wil eerst de bal raken en dan
pas de grond. De loft zorgt er immers voor dat de bal omhoog gaat. De bal raken voordat je de upswing inzet is een
stuk makkelijker met de balpositie wat meer naar rechts. 
 
Fout 
De balpositie is te veel naar de linkervoet. Bij amateurs zie ik dit vaak, de balpositie met de 3-wood is bijna zoals die
van een driver, tegenover de linkerhiel. Met de bal zo ver naar voren, is de kans groot dat je de bal dun raakt of topt. 
 
2. Back- en downswing 
Juist met een langere club als de 3-wood is het belangrijk de backswing rustig te beginnen en goed af te maken. In de
top van de backswing is mijn club parallel met de grond, mijn lichaam is gedraaid, mijn rug wijst naar het doel. Ik start
de downswing juist extra rustig en ontspannen, maximale snelheid wil ik pas hebben op het moment van raken. 
 
Fout 
Amateurs maken met de 3-wood vaak een te gehaaste en te korte backswing omdat ze heel snel terug willen. En vanaf
de top van de backswing is de inzet van de downswing ook te gehaast. 
 
3. Impact 
Ik sla eerder wat neer op de bal. De loft op de club en de snelheid maken dat de bal genoeg hoogte krijgt. Soms sla ik
met de 3-wood zelfs een kleine divot. Vertrouw erop dat de bal door de loft en de snelheid de lucht in gaat. Bij impact
moet de grip zich ongeveer in lijn met de bal bevinden. 
 
Fout 
Achterover hellen om de bal de lucht in te helpen. Die neiging ontstaat omdat de bal op de grond ligt en de 3-wood
niet veel loft heeft. Zo komt het blad open te staan en gaat de bal naar rechts en/of is het contact niet zuiver. 
 
4. Ontspanning 
Het is vooral belangrijk om zuiver contact te maken en de kans daarop is een stuk groter als je niet te gehaast en hard
swingt. Houd alles ontspannen en trek je armen niet in. Denk 'lange ontspannen armen', dan komt het goed. 
 
Fout 
Heel hard slaan want het is een 3-wood en de bal moet ver! Dit leidt vaak tot krampachtigheid en het intrekken van de
armen als de club de bal nadert. De club komt daardoor iets omhoog en je raakt alleen de bovenkant van de bal, de
veel voorkomende topper.
 
Genoeg loft 
Amateurs raad ik een 3-wood aan met meer loft dan ikzelf gebruik (13,5 graden). Met 15 of 16 graden loft gaat de bal
iets makkelijker de lucht in en de neiging om daarbij te helpen door te lepelen wordt misschien wat minder. Als zo’n 3-
wood met wat meer loft nog steeds te moeilijk blijkt en je geen vertrouwen hebt in die club, kies dan voor een 5-wood
of een rescue .
 

De Vroey David
PGA  Class A Professional
Antwerp Golfschool
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Starters - Rabbits
 
 
 
Beste Starters,
 
De zon, het groeiende gras, … met andere woorden, het zomerseizoen is in aantocht.
 
Vanaf begin april worden er terug wedstrijden voor de starters georganiseerd op vrijdagavond (18uur), in toevoeging
aan de bestaande ochtendwedstrijden in de weekends (10uur).
 
De steward-werkingsgroep engageert zich om op de wedstrijden op de compact holes een steward te voorzien. Deze
steward zal instaan voor het vlot verloop van de wedstrijd. Hij/zij zal je verwelkomen en voorafgaand aan de wedstrijd
de spelersgroep inlichten over bepaalde omstandigheden die zich kunnen voordoen. Er zal ook de nadruk gelegd
worden op ‘ready golf’.
 
Na de wedstrijd volgt in het clubhuis een kleine nabespreking en een prijsuitreiking.
 
Wat is ready golf?
 
Ready golf is een verzameling van tips die vlot spel bevorderen:
 
   - Volg de aanwijzingen van de steward en/of baanpersoneel. Greenkeepers hebben altijd voorrang. Natuurlijk
     proberen zij wel rekening te houden met de golfers zodat dit niet ten koste gaat van hun golfspel.
   - Ben je klaar om te spelen, sla alvast af, ook al is het nog niet jouw beurt. Zorg er wel voor dat dit op een veilige en
     verantwoorde manier kan, en dit in samenspraak met je flightgenoten.
   - Hou steeds aansluiting met de voorgaande flight. Wanneer je merkt dat je achterop geraakt, moedig je flightgenoten
     aan om sneller te spelen.
     Spelers die minder ver slaan, kunnen alvast eerst slaan.
     Bv. Staat de vorige flight op hole 2 nog op de green, en geraakt je met je eerste slag niet over het gele strafgebied,
     kan je alvast je slag doen.
   - Sla eerst je eigen bal, alvorens je helpt met zoeken naar een bal van een flightgenoot. Het zoeken naar een bal mag
     op AGS maximaal 2 minuten duren, vanaf het moment dat je bij de zoekplaats bent aangekomen.
   - Hole uit, ook al lig je misschien dichter bij de hole dan je medespeler(s).
   - Pre-shot routine. Bereid je volgende slag al voor als je naar je bal toe wandelt. Clubkeuze, course management…
   - Plaats je golftas op een zodanige plek dat je meteen kunt doorlopen naar de volgende hole. Neem de clubs
     eruit die je gaat gebruiken. Je putter en eventueel je pitching wedge of andere club. Zo voorkom je dat je terug
     naar je golftas moet gaan.
   - Provisionele bal. Speel een provisionele bal als je denkt dat je bal verloren is of out of bounds is gegaan.
   - Noteer je score op de afslagplaats van de volgende hole.
   - Respecteer je starttijd. Niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook op een oefenronde. Begeef je tijdig
     naar de eerste hole zodat je voldoende tijd hebt om je club, bal, pitch vorkje, en tee te nemen.
   - Zorg dat je klaar bent om te slaan als het jouw beurt is.
   - Neem je bal op als je geen score meer kunt halen.
   - Speel volgens de golf- en gedragsregels.
 
Enige tijd geleden merkte ik dat er nog steeds spelers zijn die de vlag uit de hole nemen alvorens te putten.
Sinds de aanpassing van de golfregels in 2019 is het toegestaan en zelfs aanbevolen om de vlag in de cup te laten staan.
Herstel ook je eigen (én een extra) pitch marks op de green.
Plaats je uitgeslagen divots op de fairway terug en stamp even aan.
 
Met deze tips in het achterhoofd zal je golfronde of wedstrijd een stuk vlotter verlopen.
Maar vergeet vooral niet te genieten van je favoriete sport.
Ik wens je alvast veel spelplezier en een handicap verbetering toe.
 
 
 
Bart Van den Bussche
AGS-starterscaptain
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Hoe "green" is een golfer Bis
 
 
 
Nu Corona ons niet meer zozeer in de greep heeft, kunnen we terug aandacht schenken aan die andere grote kwestie
die ons evengoed moet bezighouden: wat kunnen we bijdragen om onze aarde en het klimaat te verbeteren..

In pre-Corona tijden hadden we al eens een artikel gewijd aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, door
bij verplaatsingen naar de AGS golfwedstrijden te carpoolen. 
En toen kwam de pandemie en mochten we zelfs niet binnen de 1,5 m van mekaar komen. Vrij moeilijk in een auto.

Maar nu de regels terug soepel genoeg zijn, werd het artikel terug relevant. 
Zoals een milieubewust golfer betaamt,  recycleren we dus deze tekst...
 
Op de vraag  "Hoe green is een golfer?" kan je natuurlijk meerdere antwoorden geven.
 
Onze golfer kan nog een beginner zijn en dus een "groentje” of juist een heel goede golfer die binnen de kortste keren
op de green ligt met zijn balletje.
 
Misschien is onze golfer wel een grote natuurliefhebber en is het golfspel slechts een aanleiding om van de meestal
prachtige groene omgeving van de golfbaan te genieten.
 
Dat laatste doen we natuurlijk allemaal wel in meer of mindere mate. In gesprekken met golfers hoor je dikwijls dat zij
het fantastisch vinden om in zulke mooie omgevingen en natuur te kunnen komen tijdens de golfmomenten.
 
We bewonderen de waterpartijen, de eeuwenoude bomen, de vogels en het klein wild, die we meestal doen opschrik
ken als we naar onze bal moeten zoeken.
 
 
En dan is het toch raar dat we, om van deze natuur te kunnen genieten tijdens onze golfwedstrijden, een veel te grote
ecologische voetafdruk nalaten om naar deze locaties te gaan.
We stellen vast dat nog veel te weinig golfspelers gebruik maken van de mogelijkheid om samen de verplaatsingen
naar de golfwedstrijden te doen.
 
Nochtans kost het niet veel moeite om een kleine bijdrage te leveren aan het verlagen van de uitstoot.
Je kent vast en zeker wel iemand op AGS die in je buurt woont of op de weg naar de golfbaan waar je gaat spelen.
Let op, samen de verplaatsing maken wil niet zeggen dat je ook in dezelfde flight kan/moet spelen.
 
Bij de inschrijving via i-golf moet je eigenlijk maar twee dingen doen:
 
           Allebei inschrijven in hetzelfde tijdsblok
           Bij de opmerkingen vermelden dat je samen rijdt met een andere persoon
 
De mensen die de startlijst opmaken, zorgen er dan voor dat jullie in aansluitende flights of minimum binnen het half
uur van elkaar kunnen starten.
 
Laten we een korte, en heel rudimentaire, berekening maken:
 
We vertrekken van gemiddeld 60 deelnemers per wedstrijd van AGS. Voor de eenvoud gaan we er bijkomend van uit
dat 20 personen al samenrijden, 20 het niet gaan doen (dikwijls om heel geldige redenen) en dat 20 in de toekomst
gaan samenrijden, waar ze het nu niet doen.
Dat zijn 10 autoritten minder per wedstrijd van AGS en AGS organiseert over een gans jaar (winter en zomer samen)
om en bij de 90 wedstrijden.
We elimineren dus 900 autoritten van gemiddeld 100km (heen en terug) of 90.000 km per jaar.
Op deze manier leveren we met zijn allen, en met weinig inspanning, onze kleine bijdrage aan een beter milieu.
Doen we toch, niet?
 
 
 
Jan Van Den Berghe
Een "greene" golfer
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PUBLIEK SPREKEN
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www.onuitwisbaarproducties.be

Opvallen bij je doelpubliek?

Kies voor een onuitwisbare samenwerking!

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? 

Contacteer ons via

info@onuitwisbaarproducties.be
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Hoe green is een golfer - vervolg 
 
 
Ik wil best wel “green” zijn, denk je dan na het mooie artikel van Jan.
Ik wil samenrijden met Anne-Marie, maar ik heb haar telefoonnummer niet en op AGS mogen ze geen telefoonnummers
delen met de leden (Wet op de privacy).
Maar niet getreurd, I-golf biedt hiervoor een oplossing :
 
In je persoonlijk profiel bepaal je zelf  welke gegevens je wil delen met de leden van AGS, dus vb. je GSM-nummer of
je e-mailadres en nog een paar andere gegevens…
 
Dit is hoe je tewerk gaat: Als je ingelogd bent in I-golf, click op het mannetje bovenaan in de keuzebalk en ga vervolgens
naar “Instellingen”, daar krijg je een aantal gegevens, waaronder je GSM-nummer die je kan zichtbaar maken  in I-golf
(foto 1).
 
 
Allemaal goed en wel, maar waar vind ik die gegevens dan terug?
 
Als je je inschrijft voor een wedstrijd, kan je in de kalender in de deelnemerslijst de gegevens van alle medespelers
raadplegen door simpelweg op de naam van een medespeler te clicken. In dit geval heb ik mij ingeschreven voor De
Goese op 24 april (foto 2).
 
 
Enkel de gegevens die jij zichtbaar maakt, zijn op dit scherm te zien.  
 
Handig toch!
 
 
 
 
Anne-Marie
Een carpoolende golfer
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Youngsters
 
 
 
Beste Youngsters,
 
 
Zoals jullie weten heeft AGS een Youngster / Young Adults werking.
Iedereen vanaf 18 jaar tot en met 40 jaar hoort in deze groep.
We willen graag iedereen bereiken, door aparte youngster avonden te organiseren, leuke uitstapjes naar andere golfclubs,
weekendjes, uit eten, …
 
Zo zijn we dit jaar gestart met een indoorgolf te organiseren bij Beats of Golf.
We speelden met z’n allen een ronde in Spanje op Las Colinas.
Iedereen had nood aan wat zon :D .
 

De eerstvolgende ronde die gepland stond, was op Millenium Compact Course op 13/3/2022.
Vanaf april zullen we weer op donderdag avond samen komen op AGS, om telkens 2 ronden wedstrijd te spelen.

Hou hiervoor de inschrijvingen op I-golf in het oog.

Hierbij kan iedereen vanaf HCP 46 meespelen.
We zullen de flights zo indelen dat iedereen met iedereen eens zal spelen.
Zo speel je zowel met beginnende als gevorderde golfers. Geen schrik, die lage HCP’ers slaan ook in de beek, out of
bounds, in de bunkers, …..
Zo kunnen we ook enkele tips & tricks meegeven om je golfervaring te verbeteren.
 
Reeds meerdere jaren hebben we een WhatsApp groep, waarbij we iedereen van de younggolfers graag willen uitno
digen. Hierbij is het gemakkelijker om af te spreken als je bijvoorbeeld niet alleen wil oefenen, wil spelen, …
 
Ook hebben we sinds enkele jaren een Instagram account waar we op willen inzetten.
Dat kan via onderstaande QR code & de naamtag  te scannen of op de link te drukken.
Anders kan je altijd een bericht naar +32 499 15 32 82 (Cramers Stefan) of mail youngstersags@gmail.com  sturen om
mee in de groep gezet te worden.
            
https://www.instagram.com/ags_young_adults/?r=nametag 
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Youngster comité:
 
 
 
Zoals je ziet organiseren we veel, en kunnen we dit niet alleen doen.
Daarom hebben we een Youngster comité opgericht om het werk een beetje te kunnen spreiden / verdelen, nieuwe
ideeën binnen te brengen, mogelijke opvolging voor komende jaren te voorzien.
 
Hiervoor staan we elk jaar open om nieuwe mensen mee op te nemen in het comité.
Je zal er niet in gesmeten worden, maar mee begeleid worden om het zo goed mogelijk te doen.

Het betreft:
 
        »  Mee organiseren van de Young Golfers avonden
                          • Een keertje iedereen ontvangen
                          • Een keertje de prijsuitreiking doen
 
        »  Organisatie wedstrijden buitenaf
                           • Mee op zoek gaan naar golfbanen waar we met een groep terecht kunnen
                           • Greenfeeprijzen onderhandelen.
 
        »  Helpende hand bij Cross Country (onze golfbaan op een andere manier spelen)
                          • Het spotten van ballen
                          • Verkeer regelen tijdens het spelen
 
        »  Mee op zoek gaan naar locaties voor een weekend.
                          • Locaties zoeken
                          • Totaalprijs onderhandelen
 
        »  Nieuwe ideeën aanbrengen
 
We komen ongeveer een 2 à 3x per jaar samen om even alles te overlopen en te bespreken.
Ben je geïnteresseerd in een helpende hand te zijn,
Ben je goed in organiseren,
Breng je graag nieuwe ideeën,

Dan horen we graag jullie beschikbaarheid via youngstersags@gmail.com of +32 499 15 32 82.
Wil je graag eens samenzitten hierover, dan kan dat zeker en vast.
We spreken een dag af op AGS en bekijken het verdere verloop.
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Het komende jaar hebben we wel wat gepland, en er komt nog bij:

13 maart ’22: Compact Course Millenium (9 x par 3) (HCP 0 – 45)

14 april ‘22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

28 april ‘22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

12 mei ‘22: Youngsteravond (HCP 0-46)

26 mei ‘22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

9 juni ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

23 juni ‘22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

7 juli ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

21 juli ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

4 augustus ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

18 augustus ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

20 augustus ’22: Youngster Invite op Cleydael (HCP 0 – 36)

1 september ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

15 september ’22: Youngsteravond (HCP 0 – 46)

23 – 25 september ’22: Mogelijkheid voor een golfweekend (locatie nog te bepalen)
 
 
 
Groeten,
Het Youngstercomité

Kalender  2022 Youngsters 
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Spotify
Apple Podcast

Soundcloud

BELUISTER VIA

 www.golfvlaanderen.be
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Stage Portugal maart 2022
 
 
 
Als starter op stage in Portugal…. Wat een idee! Onze pro David vroeg na de eerste dag: is dit een beetje wat je ervan
verwacht had?
 
Goeie vraag want ik had geen idee wat ik ervan kon of mocht verwachten.  Ik heb me dus gewoon laten meeslepen en
ik heb er 100% van genoten.
 
Het tempo ligt hoog maar je leert zoveel bij.
 
Zo had ik bv nog nooit afgeslagen met een wood want dat durfde ik niet.  Na de eerste dag werd de FW wood mijn
favoriete club.
 
Ok, de Championship Course is totaal out of my league en ook de Resort Course is nog heel moeilijk, maar ik heb er
wel van mogen proeven en het smaakt naar meer.
 
Dus… Als starter mee op stage naar Portugal?  Ja hoor!  Doen!  Je zal er geen spijt van hebben.
 
 
 
Tot binnenkort in de shop!
Ann
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Seniorennieuws

Dinsdag 19 april Het Woold  (NL)

Maandag  02 mei Waregem

Woensdag  22 juni La Bruyère

Donderdag  07 juli Louvain-La-Neuve

Woensdag  10 augustus Princenbosch (NL)

Woensdag  21 september Midden Brabant (NL)

Woensdag  05 oktober Steenhoven

 
 
 
Beste 50 plussers,
 
 
Erik Van Himbergen heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie als “Senior Captain” binnen AGS beëindigt. Via deze
weg wil ik Erik nogmaals bedanken voor zijn inzet tijdens de voorbije jaren.
 
Daar de oproep vanuit het sportcomité naar een plaatsvervanger onbeantwoord is gebleven, heb ik mij voor 2022 als
“Senior Captain” opgegeven. Samen met Chris Goetschalckx die haar functie behoudt als “Vice-Captain Senioren” en
het “Senioren comité” hebben we de intentie er een leuk jaar van te maken.  
 
 
Sportieve groet,
 
Marc Van Asch
Captain Senioren
 
 
Algemeen
 
 
Word je 50 jaar of meer in het kalenderjaar 2022, dan ben je Senior. Traditiegetrouw worden er in golfclubs verschillen
de activiteiten georganiseerd voor specifieke groepen waaronder ook de onze. Deze activiteiten worden behartigd door
een groep vrijwilligers die deze ook begeleiden.
 
Activiteiten kunnen zijn:                                                                                                                
weekwedstrijden gekoppeld aan een jaarklassement – dag- of avonduitstappen – ontmoetingen met andere golfclubs –
interclub gebeuren en sociale evenementen.
 
 
Toelichting:
 
Weekwedstrijden zijn opgenomen in de reguliere wedstrijdkalender en zijn toegankelijk voor alle leden daarom is het
aanbevolen hier snel voor in te schrijven zeker voor onderstaande wedstrijden daar die meetellen voor het jaarklassement
dat over het ganse seizoen loopt. 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:
 
1ste krijgt 5 punten
2de en 3de krijgen 4 punten
4de tot 6de krijgen 3 punten
7de tot 10de krijgen 2 punten
11de tot 15de krijgen 1 punt
 
 
Wedstrijden
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Seniorennieuws (vervolg)

 
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 en indien er nog een gelijke
stand is, de behaalde bruto punten. De 5 beste resultaten van bovenvermelde  weekwedstrijden tellen mee voor het
50+klassement 2022.
 
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 de ontmoetingen waarvoor reeds afspraken
gemaakt zijn:
 
 
50+ontmoeting met Golfclub Hasselt:       dinsdag 7 juni                             te Hasselt
50+ontmoeting met RAAGC:                     dinsdag 9 augustus                    te Anderlecht
50+Seniorenderby Cleydael/AGS:             dinsdag 16 augustus                  te Aartselaar    
 
 
De Senioren-Interclub is een meerdaagse 4BBB competitie gespeeld met 3 duo’s per club, aangevuld met andere
teamleden. Onze herenploeg heeft zich hiervoor reeds aangemeld (hcp 12,5 - 28,4) en voorbereidingen en trainingen
zullen met de deelnemers binnenkort aangevat worden.        
 
Voorziene wedstrijddagen: donderdag 8 + woensdag 14 + dinsdag 20 + woensdag 28 september.
                                                                                                                                                      
Supporters zijn steeds welkom!
 
Het seizoen wordt voor de 50+ afgerond met de Closing Cup Senioren die woensdag 2 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 driedaagse midweek-uitstap wordt dit jaar begin mei gepland in Clostermanns Hof in Duitsland.
Info hierover bij Chris Goetschalckx.
 
De informatie over alle bovenstaande activiteiten wordt verspreid via mail senioren: seniorags@gmail.com
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En tot slot...
 
 
De tachtigste editie van onze gazet is van de pers gerold!
 
Met dank aan alle captains en leden van  het sportcomité die een bijdrage leverden, dank ook voor de foto's waarvan
hierna een kleine selectie.
 
Aan iedereen een oproep om in de pen te kruipen voor een artikel voor onze volgende editie die zal verschijnen in juli.
Graag doorsturen naar agsgazet@gmail.com
 
We kijken er al naar uit!
 
De redactie

Voorjaarswerkzaamheden en...                    

 
 
de Ballenrobot!

37



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

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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Prijsuitreiking openingscup 2022

 
 
 
Winnaars wintercup 2021-2022
Dirk Peeters (foto) en Koen Lauman
             met 22 punten

 
2 winnaars van de openingscup
   Wim Moonen en Suzy Tritz
 met captain Patrick Bisschops
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