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Voorwoord van de
president
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Onze studenten werken momenteel in
het zweet badend hun laatste exa
mens af en kijken samen met de ganse
familie reikhalzend uit naar een deugd
doende vakantie.
 
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 van het jaar
was dan ook een absolute voltreffer
met overvolle agenda’s voor de pro’s
tot gevolg.
Ook onze wedstrijden buitenshuis
kunnen zoals vanouds op grote be
langstelling rekenen al blijft er af en toe
nog wel een plaatsje vrij.
 

Op donderdag 26 mei Hemelvaarts
dag vond op de golfclub Reymerswael
ons jaarlijks clubkampioenschap
plaats.
Een zonovergoten dag met een ruim
deelnemersveld bij de heren.
 
Wim Moonen bleek te sterk  voor de
concurrentie en mocht de felbegeerde
trofee van clubkampioen 2022 in ont
vangst nemen.
 
Bij de vrouwen mocht Vitoria Carvilhas
Valente zich voor het tweede jaar op
rij kronen tot clubkampioen 2022.
 
Een dikke proficiat aan de beide lau
reaten.
 
Op zondag 4 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
familie,vrienden en sympathisanten
uit te nodigen om hen te laten kennis
maken met uw geliefkoosde sport.
Sfeer en amusement zijn steeds ver
zekerd.
 
De maand september staat elk jaar
opnieuw in het teken van interclub
voor senioren.
Zoals steeds willen we met een sterke
delegatie aantreden om promotie naar
een hogere reeks af te dwingen.
 
Tot slot wens ik jullie allen een welver
diende vakantie toe en hou het vooral
gezond!
 
De weg naar AGS ligt steeds open om
een balletje te slaan en op ons terras
te genieten van een versgetapt pintje
of een koel glaasje rosé met de vrien
den.
 
 
 
Sportieve groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 

Beste Leden,

Het is opnieuw genieten van golf in al zijn vormen. De hervorming van de matchplay competitie is een leuke aanpassing
en dagelijks zie je de spannende confrontatie van 2 spelers die de uitdaging aangaan om een matchplay wedstrijd te
spelen met de Compact Holes als strijdtoneel.

Die compact Holes liggen er voortreffelijk bij. Een dikke pluim voor onze Greenkeeper Tom Van Hoomissen die met veel
passie en werklust dagelijks in de weer is om een mooie verzorgde baan te prepareren.
Mede dankzij de investering in de robotrapers en – maaier, is er meer tijd vrijgekomen om onze terreinen nog meer
aandacht te kunnen geven.

Sportief hebben we ons kunnen inspireren tijdens het clubkampioenschap of 1 van de 3 (!) internationale toptornooien
in ons land. De Soudal Open was een topeditie met opnieuw tal van vrijwilligers van onze sympathieke club die de
profspelers goed begeleid hebben. Altijd fijn om onze enthousiaste clubleden te spotten, niet alleen tussen de touwen,
maar ook daarbuiten als supporter !

Daarnaast hebben we ook nog het Mithra ladies Open gehad in Naxhelet en de Golf Vlaanderen LETAS op Millennium,
waar onze jeugdspeelster Mirthe Waumans aan de start heeft mogen verschijnen, een unieke ervaring en een springplank
voor Mirthe om haar fantastische golfspel in te zetten in een internationale competitie.
Voor wie er echt niet genoeg van heeft is er ook nog de Challenge Trophy op Hulencourt van 1-4 september.

Wat ik echter minder sportief vind zijn de annulaties na het publiceren van de startlijsten. Bij de golfsport is respect een
belangrijke waarde. Respect voor de baan, golfetiquette, maar ook respect voor elkaars golfspel zoals bv fairplay.

Onze wedstrijdverantwoordelijken verrichten heel wat werk om ervoor te zorgen dat je een aangename wedstrijd kan
spelen op verplaatsing. Ze ontzorgen je van het inbrengen van de scorekaarten, ze maken de startlijst op, ze gaan af
rekenen met de gastclub enz. Het is niet evident als er annulaties komen na het opstellen van de startlijst. De flights
moeten herverdeeld worden, er moet geschoven worden. Aan de gastclub zijn een aantal spelers als reservatie door
gegeven enz. Soms heeft de wedstrijdverantwoordelijke zelfs de tijd niet meer om zelf naar de driving range te gaan
om wat ballen in te slaan, door deze verschuivingen of te laat komers.

Op de wedstrijd in Gendersteyn hebben we dat dat betreft een echt dieptepunt bereikt. Er hebben 8 spelers afgebeld
op de dag zelf. De gastclub had echter geen oren naar de laattijdige annulering. De startlijst was doorgegeven en de
club eiste de greenfee op van de reservering van het aantal spelers. Stel je voor dat je als lid van AGS wedstrijdverant
woordelijke bent en zomaar eventjes € 560 moet ophoesten uit eigen zak om de greenfees voor te schieten van spelers
die afmelden. Het respect is hier ver te zoeken en uit plaatsvervangende schaamte betaal ik dan zo snel mogelijk onze
wedstrijdverantwoordelijke terug.
 
Ik kan dit alleen maar eens benadrukken en hopen dat de protagonisten goed begrepen hebben dat dit zeer vervelen
de gevolgen heeft. Anderzijds overwegen we om ook voor die clubs, die op deze manier handelen de greenfee vooraf
te innen via een online betaling. Ter bescherming van onze AGS vrijwilligers die zich die dag ter beschikking stellen van
de spelers. Bedenk even hoe je zelf zou reageren als je plots € 560 moet betalen als je daar niet op voorbereid bent.
Dit zal verder besproken worden in het sportcomité.

Door de installatie van de robots zijn de (verouderde) netten weg en de vlaggen. Blijkbaar werden deze vaak gebruikt
als mikpunt en ik krijg heel vaak de vraag of die nog terug komen.

Er komen nieuwe targets op de Driving range, maar dat zullen geen “manden” zijn. Het zal een oplossing zijn waar ook
de robots geen hinder van ondervinden. Via bevriende golfclubs hebben we hun oplossing gehoord voor het terug
plaatsen van de vlaggen en dat zal snel gerealiseerd worden. De targets zelf zijn in ontwikkelingsfase.

Binnenkort kan je voluit gaan op de Driving Range, want momenteel loopt de vergunningsaanvraag voor de netten. We
gaan netten plaatsen langs de straatkant van de Driving Range die doorlopen langs de achterkant om ook de compact
holes te beschermen. Deze netten zullen 9 meter hoog zijn, dat is een verdubbeling in bestaande hoogte. In afwachting
van al deze plannen wens ik jullie alvast een fijne zomer !
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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BERXServices

IT Transformatie Management
Catch the wind of change

https://berx-services.be

+32 4 89 941 713

Ewoud & Mandy Berx

ewoud@berx-services.be

Efficiëntie gedreven diensten
Auditeur bedrijfsprocessen

Procestransformaties
Talentmanagement 

Change Management
Leiderschap coaching

Communicatiespecialist
Creatieve lead

Wakker jouw vlam aan bereik nieuwe hoogtes!&

4



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

Golfregels
 
 
Mag je elk onderdeel van je club gebruiken om een bal te slaan?
 
 
….. sla hem met de shaft, maak een floppy hit of gebruik je clubs als een snooker keu ?

In dit stukje behandel ik wat je (niet) mag doen wanneer je een slag maakt. Ongetwijfeld hebben we ons al eens gea
museerd wanneer we bvb op YouTube de vele trick shots zien die onze golf virtuozen uit hun clubs schudden: flick,
scoop, push, smack… simpelweg met een club, bal en een beetje oefening….

Nochtans is het weinig waarschijnlijk dat we als amateurs dit soort trukendoos openen wanneer we voor onze qualifying
scores gaan.

Voor een beter inzicht in wat is toegelaten geeft Regel 10.1 a, ons de mogelijke opties.

Wat is een slag?
Laat ons eventjes een omweg maken via de regeltjes en de definitie geven van een stroke of slag: ‘het is de gerichte
voorwaartse beweging van de club, nodig om de bal te raken’

Wat moeten we doen als we een slag willen maken?
Je dient op een gerichte manier de bal te raken met het clubhoofd. Regel 10.1 zegt daarenboven dat deze slag zo moet
uitgevoerd worden zodat er ‘enkel een kortstondig contact is tussen de club en de bal.’

Duwen, vegen, scheppen etc met de club is dus niet toegelaten en dat levert je een Algemene Straf (2pt) op (of verlies
van de hole in Matchplay.)

Wat gebeurt er als ik de bal door m’n slag meer dan één keer raak?
Aha, de goeie ouwe ‘double hit’ van weleer. Voor de nieuwe regels van 2019 kreeg je hier een straf voor. Vandaag, als
dit per ongeluk gebeurde, is hier niet langer een straf aan verbonden en je slag wordt als één stroke (slag) aanzien.

Wat is nu een push, een scrape of een scoop?
Mocht je over de benamingen twijfelen? Geen nood, zoals verwacht geven ook hier de Regels en dan meer specifiek
de Interpretations to Rule 10.1 a, je de nodige info, deze interpretaties geven je zelfs enkele voorbeelden van deze don’t
do this momenten:

Bijvoorbeeld a push: een speler speelt de bal uit met de zool van zijn club gelijkaardig met bvb een biljart schot.

A scrape: de club over de grond slepen en naar zich toe trekken. Iets dat ik heel vaak zie bij onze spelers wanneer ze
bvb uitholen!!!

En tenslotte, de scoop : een soort van schepbeweging dicht tegen de bal aan. Onmogelijk om voorbij te gaan aan de
originele beschrijving van de R&A zoals alleen zij dit kunnen: sliding a club underneath and “very close to the ball”
before lifting and moving it by using a forward and upward motion.

Duidelijk ?? Ik probeer het me nog altijd voor te stellen.
 
Welke delen van de club mag je nu gebruiken?
Hier is interpretatie van Regel 10.1 redelijk eenduidig: Bij het uitvoeren van een slag mag elk onderdeel van de clubhoofd
gebruikt worden met inbegrip van de teen, zool en hiel.
 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de stunt van Phil Mickelson tijdens de eerste LIV Invitational in Cen
turion die een loophole in de regels had gevonden en via een hekken zijn bal terug in spel bracht……

Succes!
 

Patrick Bisschops
Captain & Rules Official L2
 
Bronnen:  National Golfer,  USGA,  R&A
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Starters
 
 
 
Beste Starters,
 

Zoals jullie weten hebben we begin dit jaar besloten om het ‘final course management’ te
hervormen.

Hoe was het vroeger :

Je ging 9 of 18 holes meelopen met een flight op een wedstrijd door AGS georganiseerd op een grote baan.
De oorspronkelijke bedoeling was om de deelnemers wat wegwijs te maken met de golfregels op een 18-holes baan.
Wat bleek was dat de meesten werden ingezet om mee naar verloren geslagen ballen te zoeken en dat er niets werd
bijgeleerd.
 

Hoe is het nu :

Vooreerst is de naam gewijzigd naar First Course Management.
Het concept is ook helemaal anders.
 

De kandidaat dient 6 holes op AGS te lopen.
Hierbij wordt niet gespeeld, doch aan de hand van spelsituaties wordt een soort van theoretische/praktische proef
afgewerkt.
Daarom is het ook belangrijk om je golfmateriaal mee te nemen. (bv om het uitwijkgebied waarin je mag droppen te
bepalen)

Het afleggen van deze proef gebeurt onder leiding van een verantwoordelijke van de werkgroep FCM. Deze zal bepaal
de spelsituaties opzetten (onspeelbare bal, strafgebieden, non-playing zone (ECO-gebied), abnormale baancondities,
out of bounds, …
 

De bedoeling is dat de kandidaat eerst de vraag krijgt voorgesteld. De kandidaat zal moeten tonen en uitleggen hoe
hij/zij deze situatie aanpakt. Daarna wordt dit door de verantwoordelijke ofwel goedgekeurd ofwel verbeterd bij foutief
handelen.
 

De verantwoordelijke zal na de sessie het resultaat overmaken aan het secretariaat en hierna zal de handicap van de
deelnemer aangepast worden naar hc 36, indien de deelnemer hc 36,5 heeft.
In al de andere gevallen zal in de historiek een melding gemaakt worden dat de FCM afgelegd is.
We plannen per maand 2 sessies, telkens op zaterdag of zondag. De datums zijn te raadplegen op de BE-golf app.
 

Het startuur is telkens om 8.30 uur.
Inschrijven is toegestaan voor spelers met handicap tussen 36,5 t.e.m. 39.
 

Tip : Bereid je voor ! Neem je regelboekje nog eens door en tracht de theoretische vragen die je in de BE-golf App vindt
op te lossen. In de app krijg je na het oplossen van de vragenlijst steeds je resultaat en kan je zien waar je in de fout
bent gegaan.
 
 
Ik wens je alvast veel succes.
 

Sportieve groeten,

Bart Van den Bussche
AGS Starterscaptain
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AUGUSTUS Woe 3 Spa

Vrij 5 Ter Hille

Zo 7 Grevelingenhout (NL)

di 9 Seniorenontmoeting RAAGC

Woe 10 Princenbosch (NL) - Seniorenklassement

Za 13 Golfforum Lummen

Zo 14 Enghien

Di 16 Seniorenderby @ Cleydael

Do 18 Ternesse EC

Za 20 La Bruyère

Woe 24 Grevelingenhout (NL)

Za 27 Brasschaat

Woe 31 De Haenen

SEPTEMBER Za 3 Oostburg

Vrij 9 President & Captains day @ De Kempense

Za 10 Bossenstein EC

Woe 14 La Bruyère

Zo 18 XXX

Woe 21 Midden Brabant (NL) - Seniorenklassement

Za 24 Prise d'Eau (NL)

Woe 28 Winge

OKTOBER Zo 2 De Swinckelsche (NL)

Woe 5 Steenhoven - Seniorenklassement

Za 8 Puurs

Za 8 AGS BK Par 3

Zo 9 Krokkebaas BK Par 3

Woe 12 La Bruyère

Za 15 Bossenstein

Woe 19 Reymerswael

Do 20 Bergvliet (Men's Day)

Woe 26 Brabantse

Vrij 28 Closing - Spiegelven

Za 29 Closing - Spiegelven

NOVEMBER Woe 3 Closing 50+ 

Kalender 2022 augustus - november
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WIJ WERKEN ENKEL MET HOOG AANGESCHREVEN KWALITATIEVE PRODUCTEN

Polieren  |  Simoniseren  |  Interieurreinigingen
Diepte/stoomreinigingen  |  Ontgeuren

Ontstickeren  |  Behandelingen cabriodak
Verwijderen van hars, vogelpoep, vliegen  

Herstellingen koplamp  |  Reinigen motorruimte

Vervangwagen beschikbaar!

SPECIALE BEHANDELINGEN VOOR ALLE VOERTUIGEN

KERAMISCHE COATINGS CERAMIC PRO, GLASVERZEGELING, HARDWAX 

CAR DETAILING
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Youngsters
 
 
 
 
Beste Youngsters,
 

Het seizoen zit er weeral half op.

Doch stoppen onze activiteiten niet.
- Donderdagavond 7 juli                                  Youngster avond om 19u
- Donderdagavond 21 juli                                Youngster avond om 19u
- Donderdagavond 4 augustus                        Youngster avond om 19u
- Donderdagavond 18 augustus                      Youngster avond om 19u
- Donderdagavond 1 september                      Youngster avond tijd nog te bepalen ivm zonsondergang
- Donderdagavond 15 september                    Youngster avond tijd nog te bepalen ivm zonsondergang
- 23 tot 25 september                                      Young Golfers Weekend locatie nog te bepalen
 
 
Jaarlijkse Young Golfers Invite

Om te beginnen willen we jullie via deze weg daarom van harte uitnodigen om op zaterdag 20 augustus te komen
meespelen en feesten bij de overburen Cleydael Golf & Country Club. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!

Voor de prijs van EUR 75,- per persoon kunnen wij in overleg met de club en het clubhuis volgende formule aanbieden:
 
 
 

        - 18 holes stableford competition.
        - Snack + drankje per flight na de ronde.
        - prijsuitreiking met dank aan onze talrijke sponsoren.
        - BBQ met aansluitend een spetterende party.
 
 

Prijs voor enkel BBQ + party zijn in aanvraag,
maar zeker mogelijk.

We mikken op maximaal 120 deelnemers
die aansluitend zullen starten op hole 1,
waarbij de laatste flight vertrekt om +/- 13u00.
 
Startuur bepalen we op basis van het aantal deelnemers.

De flightindeling zal met verschillende spelers van
verschillende clubs zijn.

Iedereen speelt op zijn eigen handicap.

De inschrijvingen voor deze activiteit
staat open op i-golf.

Hopend jullie met grote getallen te zien op
Cleydael YG Invite.

11



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

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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Een avond om niet te vergeten
In mei nam onze goede vriend afscheid van zijn tap op AGS.
Een welverdiend pensioen, waar hij al volop van aan het genieten is.
Met de youngsters hebben we samengelegd om hem te bedanken voor zijn jarenlange service en vriendschap.
 

Carl, geniet van je pensioen.
 
 
Voor het Youngsterscomité,
Stefan Cramers
 

Youngsters - vervolg
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Audiovisuele 

producties

INTERVIEWS

copywriting

PR

Perscommunicatie

presenteren

modereren

(digitale) 

Events

Sociale media

digitale communicatie

Mediatraining

PUBLIEK SPREKEN

totale

communicatie

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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Jeugd

Juniors
 
 
 
 
Met een kleine groep van 40 leden hebben we het jaar 2022 voor de jongsten onder ons aangevat.
 
Op 18 mei hadden we de ‘Bring a friend’ ingepland en niet de jongste, maar mogelijk wel de kleinste spruit onder onze
kapoenen heeft de wedstrijd met haar vriendin winnend afgesloten. 
 
Een weekje later, meer bepaald op 25 mei, heeft dezelfde kleine spruit – Kato Cauwe n.b. – het clubkampioenschap
voor de meisjes opgeëist.  De pluim van het jaar 2021 heeft zelf de hoofdpluim afgeschoten en mocht zich voor de 1e
keer Clubkampioene noemen.
 
Bij de jongens ging de hoofdvogel voor het 3e jaar op rij naar ex- maar dus ook huidig Clubkampioen Oliver Nuyts. 
Oliver, die in april reeds voor een 1e keer had geproefd van het Interclubgebeuren, zal ook later dit jaar AGS vertegen
woordigen op de Junior Masters.
 
Bij deze een dikke proficiat aan Kato en Oliver.  Ik vermoed niet dat we ooit nog zo’n lengteverschil tussen de meisjes-
en jongenskampioen zullen meemaken.
 
De inschrijvingen voor de augustusstage lopen als een trein.  Zowel leden als niet-leden staan te popelen om eind
augustus, onder het toeziend oog van onze Pro Alain de stage af te werken.
 
Ik wens iedereen een fijne examenperiode en een fantastische vakantie toe.  Vergeet niet dat er in de zomermaanden
op sommige vrijdagnamiddagen (m.n. die namiddagen dat ikzelf niet op vakantie ben) jeugdwedstrijden op AGS worden
ingepland. 
 
Later dit jaar hebben we ook de Skills & Drills Championship nog !
 
 
                                                             
 
 
Stefan Poppe
Junior captain

Deugd!
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Seniorennieuws

Heren met een score van 5 punten: Dames met een score van 8 punten: 

Van Herbruggen Jan Merckx Karen

Verheeke Walter Van Den Heuvel Ingrid

De Beer Marc  

Peeters Dirk  

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

 
 
 
Senioren 50+ klassement:
 
Tussenstand na 2 gespeelde wedstrijden:
 

 
Volgende wedstrijden die in aanmerking komen voor het 50+ klassement worden gespeeld op:          
 

     
 
50+ ontmoetingen met andere clubs:
                                                                                                         
Onze eerste ontmoeting op dinsdag 7 juni was op golfclub Hasselt. We waren die dag met 24 deelnemers, spijtig dat
de weergoden toen in slechte doen waren, we zijn met tussenpozen geregeld nat geworden.
De host Senioren-Captain had een leuke formule bedacht, 4BBB met hcp verrekening en als extra op elke “Par 3” een
nearest. Na het slotwoordje van dank uitgesproken door de beide Senioren-Captains werd er overgegaan tot de pro
clamatie.
 
Voor AGS vielen de volgende leden in de prijzen:
                                                                                             
De 2de prijs werd behaald door het team bestaande uit Chris Goetschalckx & Patrick Bisschops.
Beide zijn niet uitsluitend een perfect team op het sportsecretariaat maar dus ook op de course.
 
Tevens was er nog een nearest voor Greday Gisele.
 
Proficiat aan de 3 sportievelingen.
 
Als afsluiter werd er nog een drankje van de vriendschap aangeboden waarna iedereen voldaan huiswaarts kon. 
 
Volgende ontmoetingen zijn:
 
RAAGC :                                            Dinsdag 9 augustus       te Anderlecht
Seniorenderby Cleydael/AGS :          Dinsdag 16 augustus     te Aartselaar
 
 
Senioren-Interclub:
 
Deze meerdaagse 4BBB competitie gespeeld tegen ander Belgische golfclubs vindt plaats op volgende wedstrijddagen:
donderdag 8 + woensdag 14 + dinsdag 20 + woensdag 28 september.
 
Eerstdaags zullen 50 plussers aangeschreven worden die in de hcp-vork 12,5 en 28,4 vallen om te horen of zij interes
se hebben om aan deze competitie deel te nemen.
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Closing Cup Senioren:
 
Het seizoen wordt voor de 50+ afgerond op woensdag 2 november. Er zal een ludieke formule gespeeld worden op de
compact holes van AGS waarbij we de twee 50+ Kampioenen van het seizoen (dame en heer) zullen huldigen, samen
met de winnaars van de dag.
 
 
 
Tot eerstdaags tijdens een of andere wedstrijd,
 
 
 
Marc Van Asch
Senioren-Captain
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Slaag je slag 

met de Lucide 

buitenverlichting
Gegarandeerd een hole-in-one!

Ontdek het nieuwe assortiment buitenverlichting van Lucide

www.lucide.com

Kiran - wandlamp Laurens - sokkellamp Jive - tafellamp
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AGS Clubkampioenschap 2022
 
 
Omdat tradities nu eenmaal gerespecteerd worden, werd naar aloude gewoonte op 26/5 in Reymerswael ons Club
kampioenschap gehouden.
 
24 Spelers waarvan 3 dames ! streden er om de eer.
 
En een strijd was het. Niet alleen een heroïsche veldslag om de 36 holes te voltooien, maar vooral ook omdat een, al
even traditioneel op Reymerswael, heuse stormwind onze spelers danig parten speelde.
Kortom een dag vol moed en zelfopoffering van onze AGS gladiatoren.
Nadat de laatste flight rond 19.30 u binnen was konden we de finale scores verwerken.
 
Werden gelauwerd als nieuwe clubkampioenen anno 2022:
 
 
                                            Dames:  Vitoria Cavilhas Valente
 
                                            Heren:    Wim Moonen
 
 
En nu op naar de Masters!
 
 
Vanwege heel de club van harte proficiat en succes!
 
 
Patrick Bisschops
Captain AGS
 

Interclub
 
 
Na 3 jaar droogte was het op 23 april eindelijk zo ver, AGS kon zijn troepen nog eens uitsturen om de eer van de club
in het Interclub gebeuren te verdedigen.   Heren 3 deed dit op Bossenstein, Heren 4 mocht iets verder weg en moest
op Henri-Chapelle Charlemagne de tegenstand bekampen.  Het verdict volgde 7 dagen later op 30 april :
 
            •  H3 verloor 3 keer nipt, telkens met 3-2, en dus naar Divisie 5.
            •  H4 verloor weliswaar eveneens 2 keer nipt maar kon wel de belangrijkste wedstrijd tegen Witbos
                met 3-2 zegevierend afsluiten en blijft hierdoor in Divisie 2.
 
Dapper en moegestreden wachtte het Team ’s avonds op 30 april nog een laatste wedstrijd, die tegen het vat op de
Groenen Hoek… en die allerlaatste wedstrijd werd met veel bravoure door het AGS team gewonnen.  Geheel volgens
de traditie werd het laatste druppeltje uit het vat verorberd en alsnog was het onvoldoende.  Al goed dat er geen ploeg
kampioen heeft gespeeld, anders zou het feestje nog altijd niet gedaan zijn.
 
In 2022 hebben een aantal nieuwkomers hun 1e Interclubstappen gezet (Bart VDB, Dirk G, Oliver, Steven, Geert, Paul,
Dennis, Yves VDB,…), we hebben de jongste mannelijke AGS deelnemer ooit gehad (Oliver Nuyts) én we hebben ook
de oudste actieve speler de AGS kleuren op het strijdtoneel zien verdedigen, niemand minder dan Bill Staffopoulos. 
Hopelijk is dit een goede basis om volgend jaar nog meer Interclub potentieel te genereren.
 
Hiermee is het echter nog niet afgelopen.  Op donderdag 8, woensdag 14 en dinsdag 20 september treedt onze Seni
orenploeg o.l.v. Senior Captain Marc Van Asch nog aan.  Komt er alsnog een kampioenenploeg ?  Ik duim mee…
 
 
 
Stefan Poppe
Interclub captain
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Ladiesnieuws
 
 
 
Hallo allemaal,
 
 
De lente is weeral voorbij, en het was een mooie zonnige leuke golflente, waarin we verschillende wedstrijdjes gespeeld
hebben op AGS, met veel handicapverbeteringen, en verschillende dames die hun 36 behaalden. Dikke proficiat aan
allen!!!
 
Op 11/06 zijn we met de bus op ladiesdag geweest naar Crossmoor in Weert in Nederland.
 
Het was een prachtige zonnige dag, en de bus arriveerde stipt op tijd om ons op te pikken . Annick en Martine hadden
gezorgd voor een koffiekoekje en een glaasje bubbles  op de bus, en zo was  de toon gezet voor een zalige dag!
 
Op Crossmoor  werden we  goed ontvangen, met een koffietje en een stukje taart. Het was een hele mooie baan, en
vooral superstil!!
 
Na het spelen, volgde een  lekker aperitief met warme hapjes ( geschonken door de captain, Patrick Bisschops,
waarvoor dank!!) en  konden we genieten van een lekker avondmaal, voor we voldaan terug de bus opgestapt zijn
richting Aartselaar!  Zeker een te onthouden adres!!!
 
Voor de zomer staan er nog wedstrijden op de planning op AGS, en op 24 en 25 september gaan we op weekend naar
Brunsummerheide. Inschrijven kan via I-golf.
 
 
Hopelijk tot binnenkort!!
 
 
Catherine Cassiers
Ladies captain
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Soudal Open
 
 
 
Van donderdag 12 tot en met zondag 15 mei vond de Soudal Open plaats op het mooie en zonovergoten terrein van
de Rinkven Golfclub te Schilde.
 
Het tornooi dat deel uitmaakt van de DP Wold Tour heeft een prijzenpot van 2 miljoen dollar. De latere winnaar, Sam
Horsfield, streek er een cheque op van 340.000 dollar.
 
Zoals in de vorige edities van de Belgian Knock-out in 2017 en 2018 was er weerom een grote delegatie AGS vrijwilligers
aanwezig. Deze kregen verschillende taken toebedeeld, zoals controlling marshal, media marshal, walking marshal,
scoring marshal, tv marshal, hole marshal en hole captain.
 
Onder deskundige leiding van controlling marshal, Stefan Cramers, kreeg een deel van de AGS-vrijwilligers hole 4
toebedeeld. Een korte par 4 van 312 meter. Voor de Rinkven kenners, hole 13 van de North Course. “Onze” hole,
weliswaar stroke-index 18, bleek toch niet zo ‘easy’ te zijn als de stroke-index weergaf. Dog-leg naar rechts na 220
meter, een rood strafgebied aan de linkerzijde, bos aan de volledige rechterzijkant en een toch wel lastige green.
 
Het grootste deel van de spelers speelden (met een ijzertje 5 of 6) een safe-shot van ongeveer 205 (!) meter, tot in de
dog-leg. Om van daaruit met een wedge de green aan te vallen met hun tweede slag (ongeveer 100 meter).
 
Sporadisch werd er getracht om met de driver de dog-leg af te snijden en rechtstreeks naar de green te gaan. Niet
altijd met het gehoopte resultaat.
 
Uitgedost in groene polo’s stonden we donderdag in de vroege voormiddag, na een koffiekoek en een koffie, klaar om
onze hole te bemannen.
 
Het enthousiasme droop eraf. Iedereen was ‘er klaar voor’ en kreeg een taak opgelegd die hij/zij perfect uitvoerde.
Tee-marshal, spotter, crossing marshal en green marshal. Door het rotatiesysteem konden we allemaal  gedurende
deze 4 dagen de profs en amateurs van dichtbij aan het werk zien, op de tee, in het algemeen gebied en op de green.
 
’s Middags werden we voorzien van een maaltijd, te consumeren in “the 19th hole village”.
Om er dan weer in te vliegen tot de laatste flight onze green verlaten had (donderdag en vrijdag 18.15u, zaterdag en
zondag 14.30u)
 
Al heel snel raakten we perfect op elkaar ingespeeld, werd de balvlucht op de tee duidelijk aangegeven, werden op 1
bal van Guido Migliozi na, alle ballen gevonden, werden de toeschouwers op de crossing points doorgelaten wanneer
spelers er geen hinder van ondervonden, en werd het publiek stil gehouden zodat de spelers in alle rust konden putten.
 
Tornooidirecteur Michael Jones heeft meermaals de loftrompet bovengehaald voor alle vrijwilligers.
 
Zoals gezegd won Sam Horsfield (13 under par) de eerste editie van de Soudal Open na een spannende eindstrijd met
Ryan Fox (-11) en Yannik Paul (-11).
 
Mijn dank gaat vooral uit naar de vrijwilligers van hole 4. Ze maakten het werk van de hole captain zoveel makkelijker.
 
Vandaar, een hele dikke merci, Annick, Bill, Catherine, Fred, Geert, Giovanni, John, Marc, Nadine, Matthias, Peter en Rudi.
 
 
Hope to see you all next year at the 2nd edition !!
 
 
 
Bart Van den Bussche
Hole captain  Soudal Open, hole 4
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Soudal Open : onze AGS vrijwilligers
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A12 E19

vdn@dvv.be | www.vdnverzekeringen.be

Aartselaar
Kapellestraat 84

03 887 29 61

Niel
Antwerpsesteraat 247

03 888 59 06

Wilrijk
Heistraat 10

03 828 08 66

Samen vinden 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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Race to Niederkassel : Seniorenuitstap 2022
 
 
 
De golf-pro’s hebben hun Race to Dubai 2022,  momenteel prijkt onze Thomas Pieters trots  op de 3de plaats achter
Viktor Hovland en Rory Mcilroy,  en onze AGS senioren hebben ook hun reis, nog niet naar Dubai,  maar het mag zeker
ook onze Race to Niederkassel 2022 genoemd worden.
 
Niederkassel ligt in Duitsland op ongeveer 2,5 uur rijden van Antwerpen en is een stad gelegen in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen.  De stad strekt zich 12 kilometer uit langs de rechteroever van de Rijn.  Niederkassel is omringd
door 3 grotere steden Bonn, Keulen en Troisdorf. 
 
Onze reisleider  Chris Goetschalckx  had de reis weer voortreffelijk voorbereid en had samen met het seniorencomité
 met zorg een prestigieus hotel met golfbaan uitgekozen.  In een reisbrochure 2021 lees je het volgende:   
 “Elegant landgoed met een weelde aan comfort en rust, halfweg tussen Keulen en Königswinter. In deze historische
hoeve kan je excellent tafelen: restaurant Le Gourmet is bekroond met 15 punten in de Gault Millau en heeft zijn eerste
Michelinster verworven”. 
 
Op zondag 9 mei vanaf 15 uur werden de eerste senioren van in totaal 32 deelnemers gesignaleerd aan de balie van
het hotel voor gebruikelijk inchecken en ontdekking van de kamers;  voor de meesten een aangename ervaring voor
de happy few zelfs een suite of, uitzonderlijk,  een ijskastje op de kamer.
 
Vrij snel werd ook de weg naar het terras aan de golfbaan gevonden en werd de sfeer met de minuut beter.  Mensen
werden aan elkaar voorgesteld,  sommigen waren zo enthousiast van elkaar terug te zien dat ze hun eigen reacties niet
meer onder controle hadden en dan maar pardoes tegen een kelner met een vol dienblad aansprongen,  “scherven
brengen geluk”  dus onze reis werd voortreffelijk ingezet!

 
Bij het diner  ondervonden we onmiddellijk de  “Deutsche Grundlichkeit” – er werd daar gewerkt met experten en elke
expert had zijn eigen specifieke taak –  de  “noteer-expert”  noteerde wat je wilde drinken,  de  “uitgiet-expert”  schonk
dan de dranken uit en de  “wie-drinkt-nu-wat-expert”  was blijkbaar met vakantie wat aanleiding gaf tot Faulty Towers
(copyright Luc DB) misverstanden en “Don’t-mention-the-war”  situaties. 
 
Na het diner sloten we de eerste avond af in de gezellige grote binnentuin waar in een centrale boom 24 uur op 24  een
merel zijn mooiste liedjes floot – volgens sommigen “nen  echte” want ze hadden hem al eens zien vliegen, volgens
anderen een verstopt luidsprekertje,  enfin het mysterie werd niet opgelost. 
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Maandag 10 mei, de eerste wedstrijd, de zon was vollen bak van de partij. Voor iedereen lag een lunchpakket klaar aan
de receptie, we werden in de watten gelegd.    
 
Het seniorencomité  had iets speciaals bedacht: Bingo, Bango, Bongo… geen gewone 18-holes wedstrijd maar 1 punt
voor de speler van de flight die als eerste de green bereikt, 1 punt voor de speler die het dichtst bij de hole ligt als alle
ballen op de green liggen en 1 punt voor de speler die als eerste uitholet én over de ganse baan moest de klassieke
golfregel - wie het verst ligt speelt eerst - toegepast worden.   
Na enkele holes werd duidelijk dat tactisch spelen dus belangrijk was en de factor “chance hebben” niet onderschat
mag worden.  
 
Normaal zijn we super enthousiast over een putt van 15 meter die op 2 centimeter van de hole eindigt,  in dit spel is die
2 centimeter de slechtste plaats om te liggen. 
 
Maar olie drijft boven en dus twee verdiende winnaars van de dag Marc Buytaert en Christel Peeters met gelijk aantal
punten en Nadine Goossens  kaapte de derde plek weg.  Dankzij onze sponsor het seniorencomité waren er enkele
mooie prijzen voorzien.        

 
Na de verplichte terrasdrink en een gezellig aperitief weer een leuk dinertje,  de “wie-drinkt-nu-wat-expert” was nog
steeds met vakantie.  Nog  een laatste drink met merelgefluit en dan werd het bed tijdig opgezocht want morgen weer
18 holes op het programma.    
                        
Eerst een uitgebreid ontbijt met een teveel aan keuzes, daarna werd vandaag,  dinsdag 11 mei en onder een loden zon, 
een “echte” 18-holes wedstrijd gespeeld. 
 
Iedereen behield deze keer zijn handicap in de puntentelling maar we mochten onze 3 slechtste scores in de eerste 9
en de 3 slechtste scores  in de tweede 9 schrappen.  In deze wedstrijd dus geen stress door tactische plannetjes maar
wel een meer ontspannen golfgevoel…  eens een keer een hole minder spelen was niet dramatisch, leidde bij sommi
gen niet direct tot frustraties en maakte de finale schrapkeuze makkelijk.  
 
En ook vandaag een dagwinnaar,  Fred Van de Merlen,  Christel Peeters eindigde dit keer tweede en Dirk Janssens
werd derde.   En dankzij onze sponsor, het seniorencomité wonnen de winnaars weer prachtige prijzen. 
 
Het  aperitief werd aangeboden door manager Kris van AGS waarna  we tijdens het voortreffelijk diner konden genieten
van een, door sommigen  Duitse “droge vink” genoemd …  de enige gelijkenis met onze lekkere Vlaamse loze vink was
dat het ook “iets” was dat opgerold was…

Race to Niederkassel - vervolg 1
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0800 12 161 info@cleaningprofessionals.be

gratis nummer w w w. cleaningprofessionals.be

Brasschaat - Mechelen - Oostende - Aalst - Gent  - Brugge

Wevelgem - Zandhoven - Sint-Niklaas - Antwerpen - Dessel

We kunnen u helpen bij:

Professionele schoonmaak van alle gebouwen  •  Schoonmaken van ruiten

Reinigen van tapijt  •  Reinigen van plafond  •  Industriële schoonmaak

Schoonmaak magazijnen en garages  •  Gevelreiniging  •  Dampkapreiniging

Schoonmaak na nieuwbouw  •  Schoonmaak verbouwing  •  Tijdelijke 

vervanging eigen schoonmaakdiensten ...
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Tijdens het diner maakte Chris ook de “overall” winnaars  bekend, dit zijn de spelers die over de 2 dagen opgeteld het
best gepresteerd hadden en ook nu weer mooie prijzen van het seniorencomité, Peter van AGS én dankzij een anonie
me last-minute sponsor werd de lijst met winnaars een beetje langer, bedankt anonieme sponsor!  
 
Christel Peeters eindigde “overall” op de 1 ste plek, Marc Buytaert werd 2de,  Paul De Weert werd mooi derde, vielen
ook nog in de prijzen : Romain Ost, Fred Van de Merlen, Roland Gorrebeek en Dirk Janssens. 
 
De avond kabbelde rustig verder, uiteraard weer met merelgefluit,  en duurde wat langer want morgen geen wedstrijd
op het programma. 
 
 
Woensdag 12 mei, na het ontbijt, vertrokken we terug richting België, de zon was nog steeds van de partij. 
 
Samengevat een geslaagde uitstap waar de deelnemers van genoten hebben, de afwezigen ongelijk hadden, de AGS
senioren elkaar beter hebben leren kennen én we kennis hebben mogen maken met de “Deutsche Grundlichkeit” .     
 
Zeker nog een dikke merci aan Chris en Anne-Marie en aan onze sponsors het seniorencomité, Peter, Kris en de “ano
nieme”.
 
 
Voor herhaling vatbaar.
 
 
Joan
 
 
 

Race to Niederkassel - vervolg 2
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Golfongeval : Hoe aangifte doen
 
 
De gouden regels over de golfverzekering
 
Alle houders van een federale kaart zijn verzekerd via de ETHIAS-golfpolis van Golf Vlaanderen. Deze verzekering is
wereldwijd geldig en dekt zowel Burgerlijke Aansprakelijkheid als Lichamelijke Ongevallen volgens de algemene en
specifieke voorwaarden.
 
Wanneer ben je verzekerd?
De speler kwetst zich door een kwalijke val, krijgt een bal of stok tegen het lichaam of de bal vliegt buiten het terrein
en raakt een auto op de openbare weg of een huis…. Geen zorgen… via uw federale licentie zorgt uw homeclub en GV
i.s.m. Ethias voor de gevolgen.
De verzekering is geldig op een officieel terrein in België en in het buitenland d.w.z. op elke erkende golfclub door de
golffederatie lid van de International Golf Federation.
Golfers moeten een federatiekaart bezitten om te kunnen genieten van de golfpolis. Publiek (bv. zoontje of kleinkind)
dat meeloopt is als slachtoffer gedekt wanneer hij/zij vooraf aangemeld heeft bij het secretariaat.
Op de driving range en practice: iedereen is verzekerd wanneer het binnen de eerste maand van de sportbeoefening
betreft; daarna alleen via een geldige federatiekaart. Vandaar het belang van een federatiekaart (of Startpas in het geval
van een beginner).
 
Hoe gebeurt de aangifte?
Een aangifte gebeurt steeds door de bevoegde persoon van het secretariaat van uw home club. Aanvragen verstuurd
door de speler worden niet aanvaard.
Gebeurde het ongeval tijdens een greenfeeronde? Vraag dan aan de club waar u speelde een bewijs of zgn. vaststelling
(dit geldt zowel voor binnen- als buitenland).
Uw homeclub doet aangifte en moet steeds over een medisch attest beschikken.
Ga dus, indien u een ongeval heeft, direct naar uw huisarts. De tijdspanne tussen het ongeval en een bezoek aan de
arts moet zo kort mogelijk zijn (max. 3 dagen).
Het is van groot belang dat de procedure gevolgd wordt: aangifte via het secretariaat van uw homeclub, het aangifte
formulier volledig ingevuld (medische attest + de gegevens van de familiale polis)
Schakel, naast de golfpolis, ook steeds de familiale polis in van de veroorzaker. Zo bent u het best gedekt.
 
Wat is niet gedekt?
• Auto’s op de parking van de club zijn niet gedekt via de golfpolis.
• Schade aan goederen van de club zijn niet gedekt door de golfpolis. Eventueel wel door de clubverzekering of de
   eigen familiale verzekering. Dwz: buggy’s zijn uitgesloten.
• Schade aan persoonlijke voorwerpen zijn ook niet gedekt. (brillen, kledij, golfmateriaal,…)
• Schade aan de clubgebouwen en hun inhoud, schade voortkomend uit de uitbating van de club, zijn niet gedekt
   (via clubverzekering - B.A. uitbating). De polis is een polis aan derden, geen clubpolis.
• De verzekering vervalt wanneer er sprake is van alcoholmisbruik.
 
Vrijstelling
Er wordt geen vrijstelling toegepast in het kader van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. Dus in geval van ver
zekerde schade aan derden, wordt tussengekomen vanaf de eerste euro, uiteraard na toepassing van de individuele
verzekeringen zoals BA privé-leven (familiale).
In het kader van de terugbetaling van de medische kosten ingevolge een verzekerd lichamelijk ongeval is er wel een
vrijstelling van 25 EUR per ongeval.
 
Hoe aangifte doen voor een ongeval?
 
Wat moet je doen als speler?
• Ga binnen de 3 dagen naar een arts voor een medisch onderzoek en attest.
• Neem, zo snel mogelijk, contact met je homeclub. Zij hebben alle formulieren en doen de aangifte.
• Gebeurde het ongeval op een andere club dan je homeclub? Dan dien je een vaststelling van ongeval (ingevuld door
   de club waar je op bezoek was) in te dienen bij je homeclub.
• De homeclub doet al het nodig via Golf Vlaanderen. Rechtstreeks contact nemen met Ethias of Golf Vlaanderen
   is niet nodig, jouw homeclub doet het nodige.
Bij een ongeval tijdens een wedstrijd van AGS zal de wedstrijdverantwoordelijke het nodige doen in de club waar gespeeld
wordt om de vaststelling van ongeval te laten opmaken.
 
Bron: https://www.golfvlaanderen.be/nl/info-voor-de-clubs/nuttige-informatie/golf--verzekering
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En tot slot...
 
 
 
Hiermee is de tweede gazet van dit jaar een feit.
 
Dank aan iedereen die aan deze editie heeft bijgedragen, voor de leerrijke en ludieke artikels en voor de vele foto’s.
 
Aan iedereen een warme oproep om in je pen te kruipen voor de volgende gazet: artikels, foto's, weetjes, tips, cartoons
doorsturen naar slechts één adres agsgazet@gmail.com
 
De redactie
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