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Voorwoord van de
president
 
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Na een zonovergoten  zomer waar
vooral de grote droogte vele green
keepers grijze haren bezorgde, nade
ren we alweer het einde van een fan
tastisch golfseizoen.
 
Op zondag 4 sepember vond onder
ruime belangstelling onze tweede
opendeurdag van het jaar plaats.
 
De pro’s deden hun uiterste best om
alles in goede banen te leiden en ie
dereen de kans te geven een balletje
te slaan.
Een mooi aantal inschrijvingen was
het resultaat van alweer een topdag
op AGS.
 
Ook binnen het management van AGS
viel er belanrijk nieuws te rapen.
Peter Van de Mosselaar besliste eer
der deze maand om zich terug te
trekken uit het dagelijks bestuur en zijn
participatie in golf management aan
Kris over te dragen.

Wij danken Peter voor de inzet en  het
geleverde werk en wensen hem na
tuurlijk alle succes toe in de verdere
toekomst.
 
Naar het seizoeneinde toe staan er
nog heel wat belangrijke wedstrijden
op het programma.
Zo is er traditioneel  het Belgisch
kampioenschap par 3, de absolute
ontknoping van onze matchplay com
petitie en als afsluiter van een alweer
schitterend golfseizoen onze closing
cup op golfclub Spiegelven in Genk
met prijsuitreiking op zondagnamid
dag 30 oktober op AGS.
 
Ook onze senioren moesten aan de
bak voor het jaarlijkse interclubgebeu
ren.
Na nipt verlies in de eerste ronde
hebben we na een ongemeen span
nende strijd op de laatste dag alles
rechtgezet en hebben daarbij een
promotie naar een hogere reeks afge
dwongen.
Dank en proficiat hierbij aan alle
senioren die zich enorm hebben inge
zet om deze kampioenstitel in de
wacht te slepen.
 
En na een rondje golf is er nog steeds
onze cafetaria voor een leuke babbel
met de golfvrienden vergezeld van een
glaasje.
 
 
 
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
De voorbije weken en maanden zijn bijzonder geweest voor ons.  We zijn samen met Peter tot een akkoord gekomen
om zijn aandelenpakket over te nemen.  We willen Peter van harte bedanken voor zijn inzet in de afgelopen 6 jaar voor
de organisatie van de activiteiten in ons clubhuis.  Peter zal je nog aantreffen op de golfbaan en aan de andere kant
van de toog.

 
Ik zal de verantwoordelijkheid opnieuw opnemen van onze clubhuisactitviteiten.  Dankzij ons super gemotiveerd team
en de logistieke hulp van mijn echtgenote Bie Gys, zullen we er in slagen om nog steeds het gezelligste clubhuis te zijn
in golfend Vlaanderen.
 
We zijn ondertussen een stap verder in ons investeringsplan.  We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen
over het plaatsen van de veiligheidsnetten langs onze Driving Range.  Tegen deze vergunning zijn er geen buurtbewo
ners in beroep gegaan.  We zullen ook opnieuw een vergunning indienen voor het bouwen van een nieuwe overdekte
afslagplaats.
 
Hopelijk stuiten we deze keer op minder weerstand van de buren, doch geven we de moed niet op, vermits onze
raadsman er nog steeds in gelooft dat we een overdekte afslagplaats zullen mogen plaatsen.   In dit dossier kijken we 
ook naar de vernieuwing van de toiletten en het plaatsen van een rolstoeltoegankelijk toilet en omkleedruimte.  Oor
spronkelijk hadden we deze voorzien in het nieuwe gebouw, maar zoals reeds gekend was de inrichting van deze
ruimte onderwerp van betwisting voor de Raad Voor Vergunningsbetwistingen.
 
We zijn ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe targets voor onze Driving Range die de werking van de robots niet
verstoren. 
 
Op sportief vlak hebben onze senioren een mooi parcours afgelegd tijdens de interclub senioren .  Ze sloten hun reeks
af in het AGS Clubhuis met een gezellig diner.
Dat onze spelers gemotiveerd zijn, werd ook duidelijk tijdens de mens bring a friend
De mannen brachten een vriend mee, die eerst een putting les kreeg en vervolgens gingen ze samen de baan op voor
een rondje golf als team.  Dat het “oude wijven regende” op de mens bring a friend heeft niemand tegen gehouden. In
de plensende regen hebben de mannen zich goed geamuseerd. Het drankje achteraf deed zeker deugd. 
 
De samenhorigheid op dat moment deed ons wel beseffen dat we nog een Mens Captain missen op AGS.  Mannen
tussen 40 jaar en 50 jaar hebben niet echt een Captain, daar moeten we iets aan doen.
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BEZOEK ONZE

SHOWROOM!

EXPERT IN GIETVLOEREN

Voor een nieuwe belevenis

in uw woning of bedrijf.

INFO@DEWECO.BE

03/455 56 36

WWW.DEWECO.BE
of laat je inspireren op onze website

Prins Boudewijnlaan 7a-04, Konich
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We stellen vast dat de deelname aan wedstrijden is afgenomen.  We kunnen enkele oorzaken hiervoor bedenken, maar
willen vooral van jullie weten wat jullie wensen zijn voor het samenstellen van de wedstrijd – of activiteitenkalender.  Zo
spelen we met het idee dat je zelf kan kiezen of je qualifying speelt, of dat je een keer kan inschrijven op de startlijst-
dus kiezen met wie je speelt, aangevuld met enkele andere wedstrijdformules.  Zo blijven we dromen van een heuse
Ryder Cup op AGS waar de ladies, senioren, youngsters, junioren en heren het tegen elkaar opnemen in een foursome,
greensome en matchplay singles formule.
 
Help ons een inzicht te verkrijgen om onze activiteitenkalender af te stemmen op jullie wensen en vul zeker de leden
bevraging in die je binnenkort zal ontvangen.
 
Je merkt het, wij kijken al volop naar het volgende seizoen en starten alvast met de voorbereiding met enkele vernieu
wingen gebaseerd op jullie feedback. 
 
 
Tot binnenkort op AGS,
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

Captain's Column
 
 
Beste leden,
 
Het seizoen nadert stilaan z’n einde en dus is het  nuttig een en ander de revue te laten passeren.
 
Zoals ik reeds bij mijn initiële videoboodschap aangaf is het voor de club en ons sportsecretariaat, een seizoen van
uitdagingen geweest.
 
Hoewel we een zeer uitgebreide kalender hadden opgesteld (78 wedstrijden op gastclubs!) die we voor het breedst
mogelijke publiek en voor spelers van allerlei kunnen hadden geconcipieerd bleek de deelname helaas minder dan
verwacht.
 
Met name onze starters (WHS 36) bleken zeer moeilijk te overtuigen qua deelname aan de wedstrijdjes die we specifiek
voor hen organiseerden.  Onmiskenbaar is er die drempelvrees om van de vertrouwde 6 holes op AGS naar een ande
re setting op een ander terrein te gaan en laat dit nu net de uitdaging zijn van onze sport.
 
Ook organiseerden we op vraag van de senioren, bij wijze van proef, twee non-qualifying wedstrijden. Ook hier bleek
het animo eerder gering, jammer.
 
Voor de andere wedstrijden (hc < 36) waren er best wat uitdagingen. Gemiddeld werden de reservaties die we bij de
gastclubs aangingen slechts voor 61% gevuld. Met andere woorden moest het sportsecretariaat regelmatig gereser
veerde tijd/flights teruggeven om de soms zware financiële gevolgen in geval van annulatie in te perken. Zoals jullie
zullen begrijpen een zeer tijdrovende en stresserende aangelegenheid.
 
De oorzaken voor de beperkte opkomst werden in het sportcomité besproken en zijn zeer divers en elk volgens de
eigen inschatting aannemelijk.
 
Gelukkig waren er zeer zeker topmomenten en events die we omarmen en aanmoedigden. De prestaties van onze leden
op het clubkampioenschap in het stormachtige Reymerswael, onze  kandidaten die deelnamen aan de ½ finale van de
Beker van Vlaanderen en natuurlijk de prachtprestatie van ons team op het prestigieuze Van Lanschot Trofee. En niet
in het minst onze interclub senioren, maar daarover laat ik de loftrompet steken door de respectievelijke sectie captains.

Woordje van Kris (vervolg)
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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!&
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Ondertussen werken we verder aan onze winterkalender en zetten we onze eerste contacten met de gastclubs voor
seizoen 2023.
 
Ik wens jullie een heel aangenaam golfspel met veel plezier, inzet en respect.
 
 
Patrick Bisschops
Captain AGS
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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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Interclub Senioren
 
 

Tot op heden, nog geen Interclubkampioenen in 2022.  In de maand september wachtte ons echter een Seniorenher
kansing.  Senioren Interclub bestaat uit 3 wedstrijden tegen andere teams op een neutraal terrein.  AGS is vertegen
woordigd in Heren 2, ondertussen Divisie 5 (was ooit Divisie 10).  

De wedstrijden zijn 2 x 2 wedstrijden, four ball best ball.  De beste score per team van 2 geldt en op het einde wordt
volgens Match Play formule nagezien wie de beste score per hole heeft.  Penalties voor golf en elke hole is 1 penalty. 
Wie de meeste holes wint of penalties scoort, wint de wedstrijd...
 
Op Lummen verliezen de Heren nipt met 2-1 tegen Fagnes Spa.  Op Durbuy herpakken we ons en winnen we 3-0 tegen
Hasselt en op 20 september gebeurt het onwaarschijnlijke op Kampenhout; terwijl AGS 3-0 wint van Mont Garni verslaat
Hasselt de AGS killers Spa eveneens met 3-0.  Hierdoor wint AGS de poule want AGS heeft 7/9 wedstrijden gewonnen
terwijl Hasselt er slechts 6/9 heeft kunnen winnen. 
 
Na enkele jaren droogtes wint de AGS Seniorenploeg haar poule, wacht er ons de promotie naar Divisie 4 én ook de
superfinale tegen Witbos op 28 september op het neutrale terrein van Oudenaarde.  De superfinale op zich heeft geen
gevolgen meer voor promotie ja of neen, er kan nog wel de begeerde Seniorenschaal; waarvan er enkele te bewonde
ren zijn in het clubhuis; gewonnen worden…

Dit jaar is een speciaal jaar voor de Senioren Interclub... captain Marc Van Asch recupereert van een achilles ingreep
en begeleidt het team vanuit zijn virtuele zetel.  Ongetwijfeld had hij graag live video footage gehad maar hij moest het
doen met feedback van het team op het terrein. 
 
De hele Seniorenploeg wenst hem bij deze al het beste om te recupereren van toch wel een stevige ingreep.  Moge de
krukken of wandelbot aan de Groenen Hoek stevig zijn...
 
 
                                         Lang leve de Seniorenploeg !!!  We will rock you !!! 
 
 
Stefan Poppe
Captain Senioren Team AGS
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Ladiesnieuws
 
 
 
Hallo allemaal,
 
 
We hebben een zeer zonnige en fijne golfzomer achter de rug, met tal van kleine wedstrijdjes. Proficiat aan allen die
hun 36 behaalden!!!
 
We organiseerden ook 2 ‘ bring a friend’  avonden. Heel leuke formule waar je een niet – golfende vriendin mag uitno
digen, voor een kennismaking met onze sport . Zeker voor herhaling vatbaar, en met dank aan Ags voor het zorgen van
sponsoring en een hapje en een drankje na afloop!!!
 
 
Het weekend van 24 en 25 september gingen we op damesweekend naar Brunssum in Nederland. De weersvoorspel
lingen waren slecht, maar uiteindelijk viel het fantastisch mee. Geen spatje regen op zaterdag, en volle zon op zondag!!!
Het was een geweldig weekend met 20 heel fijne dames!
Supermooie baan, leuk hotel, en lekker eten!!!!! Ik kijk al uit naar de volgende editie!!
 
 
 Het laatste dat nog op ons programma staat is de closing cup op 26/10. Deze staat op   I-golf.
 
 
Veel golfgroetjes,
 
 
Catherine Cassiers
Ladies Captain
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Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem

03 320 80 80 - www.adrconstruct.be
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Men's Bring-a-Friend
 
 
Op Vrijdag 16 september organiseerden we op AGS een Men’s Bring-a-Friend.
 
Onze mannen mochten allemaal een vriend meebrengen. Deze vriend kreeg eerst een uurtje putting les en daarna
gingen ze allemaal tezamen een drive en putt spelen…

 
De weergoden wilden onze drive & putt letterlijk in het water doen vallen!
We hebben ons niet laten doen en ook al regende het hard, iedereen stond op de putting green om toch een ervaring
op de baan mee te maken.
Maar na regen komt ook zonneschijn en kwamen de regenbogen tevoorschijn.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na het putten werden de flights toegesproken
en ingedeeld door Captain Patrick Bisschops,
waarvoor dank, en vertrok iedereen naar zijn starthole.
Met flights van 4 tot 8 personen vlogen ze er direct in,
onze golfer kon direct laten zien dat golf
moeilijker is dan men dacht.
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Tijdens het spelen keken we toch al eens rond, en we moeten zeggen, er waren goede putters bij.

De topscore van 6 holes was 19 slagen, 1 boven de baan.

Van deze topprestatie verschoot men toch wel even.

Prijzen werden verdeeld, en er werd zoals het hoort nagepraat met een glaasje.
 
Dank aan AGS om dit initiatief te organiseren.

Dit initiatief werd zeer goed onthaald en zal nog herhaald worden.
 

 
 
 

Men's Bring-a-Friend (vervolg)
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Tover jouw badkamer om tot 

een luxueuze wellness met de 

badkamerverlichting van Lucide

Ontdek het nieuwe assortiment badkamerverlichting van Lucide

www.lucide.com

Preston - plafondspot Trudy - plafonnière Feline - wandlamp
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Startersnieuws
 
 
Beste starters,
 
De dagen beginnen te korten en het wordt een beetje frisser. De herfst is in aantocht. De droge, harde fairways worden
zachter. De greens malser. Tijd om een evaluatie te maken van jouw zomerseizoen.
 
Heb je je vooropgestelde doelen gehaald, overtroffen, of rolde (vloog) de bal niet zoals je verwacht had. Tijd dus om in
de herfst en winter aan je zwakke punten te werken.
 
Onze 3 pro’s, Alain, David en Yannick, zullen jullie daar met raad en daad bijstaan om je op golftechnisch en -tactisch
vlak bij te sturen.
 
 
Slow play
 
De snelheid van spelen op wedstrijden (compact holes en wedstrijden op verplaatsing) is soms zo traag dat golfers het
plezier in de sport verliezen. Met Ready Golf kunnen we deze ergernis over traag spel voorkomen.
 
Ready golf, betekent onder meer :
 
- Speel zodra het kan, en veilig is
- Sla eerst je eigen bal, alvorens je je flightgenoot helpt met zoeken naar zijn/haar bal
- Plaats je trolley of golftas in de richting van de volgende hole
- Korte pre-shot routine : hoe langer je over een slag gaat nadenken, hoe slechter die meestal gaat.
  Spelers worden geacht om binnen de 40 sec te slaan nadat ze bij hun bal zijn aangekomen
- Sta klaar : zorg dat je klaar bent om te spelen als het jouw beurt is. Wanneer je naar je bal toe wandelt,
  kijk dan al vooruit welke club je zou kunnen nemen.
- Speel een provisionele bal : wanneer je bal verloren, of out of bounds zou kunnen zijn, speel je een provisionele bal.
  Stel je bal is verloren of buiten de baan, dien je niet terug te lopen naar je vorige slagplaats.
  Kom je je oorspronkele bal tegen (en ligt deze binnen de baan), speel je verder met deze bal en raap je
  je provisionele bal op.
- Noteer je score op de afslagplaats van de volgende hole : maak de green vrij zodra iedereen is uitgeholed.
  Zodoende kan de volgende flight sneller afslaan.
- Bal opnemen : bij Stableford neem je je bal op wanneer je geen punten meer kan scoren.
  Op Ags is dit wanneer je je 7e slag zou moeten doen.
- Kijk mee als anderen slaan : bij een scheve slag vind je dan sneller de bal.
- Vissen naar je bal : ga niet eindeloos vissen naar je eigen of een andere bal in het gele of rode strafgebied.
  Je bal is niet van goud !!
- Bespreek je geweldige slag of je lange putt later in het clubhuis en niet op de green.
 
 
Respect voor andere spelers en baanpersoneel :
 
Golfers worden geacht om rekening te houden met andere spelers, baanpersoneel en de golfbaan.
 
   • Tgo baanpersoneel :
 
          - Baanpersoneel, greenkeepers, hebben altijd voorrang. Een greenkeeper zal altijd teken geven
            wanneer je kan/mag slaan
 
   • Tgo andere spelers :
 
         - Als anderen slaan of klaar staan om te slaan, maak je geen lawaai en beweeg je niet
         - Zet je gsm uit of op stille stand
         - Loop op de green niet door de ‘puttinglijn’ van je flightgenoot en zorg dat andere spelers
           geen last hebben van jouw schaduw
         - Hou je aan de kledij voorschriften van de club.
           Voor de heren : polo met kraagje, geen T-shirts, lange broek of golfshort, geen jeansbroeken met scheuren
           Voor de dames : polo met of zonder mouw, geen topjes, lange broek, golfkleedje, golfshort of rokje.
           Voor zowel dames als heren, geen joggingpakken
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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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Startersnieuws (vervolg)

 
   • Zorg voor de baan :
           Toon respect voor de baan. Tom, onze greenkeeper werkt een heel jaar door om de baan in goede conditie
           te houden. Als je als golfer bijdraagt tot het speelbaar houden van de baan, heeft iedereen een maximum
           aan spelplezier.
                - Repareer je pitchmarks op de green (en nog een extra !)
                - Leg uitgeslagen plaggen terug en stamp deze aan
                - Oefenswing : voorkom beschadigingen door oefenswings
                - Hark de bunker als je eruit gespeeld hebt
          No playing zone : paaltjes (rode, gele, witte of blauwe) met een groene dop zijn gebieden die je niet mag betreden.
          Heb je je bal hierin geslagen en je kan hem zien liggen vanop de baan, mag je je bal eruit vissen met je balhengel.
          Gebruik van trolleys : met trolleys mag je niet rijden over afslagplaatsen, greens, en tussen greenside bunkers
          en green. Het gras is daar kort en extra kwetsbaar.
 
 
Met deze tips in het achterhoofd zal jouw golfrondje en dat van achteropkomende flights er een stuk leuker uitzien.
 
 
Ik wens jullie alvast veel golfplezier
 
Sportieve groeten,
 
 
Bart Van den Bussche
AGS Starterscaptain
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Proficiat David 
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Seniorennieuws
 
 
 
1. Ontmoeting Anderlecht – AGS
 
De verplaatsing naar Anderlecht werd gemaakt door 23 deelnemers op 9 augustus.
We werden warm ontvangen, mede door de hoge temperatuur, en de scores waren navenant. De dag werd afgesloten
met een verzorgde BBQ en een glaasje van de vriendschap.  
 
 
2. Ontmoeting Cleydael - AGS
 
De tweede editie van de “Senioren Derby Groenenhoek” gespeeld op dinsdag 16 augustus te “Cleydael Golf &
Country Club” was wederom een groot succes.
 
De ontvangst en gemoedelijkheid tussen de teams was aandoenlijk, we kunnen spreken van goed nabuurschap.
 
Zoals we deze zomer gewend zijn geworden zat ook nu het weer mee, temperaturen boven de 30 °C was voor som
migen zelfs iets teveel van het goede.
 
Met een deelnemers veld van 96 personen, evenredig verdeeld over de beide clubs, viel de “Matchplay formule” met
stroke verrekening best in de smaak.  
 
Na afloop van het evenement had de Senior Captain van de hosting club, Roland Scheirs, nog voor een mooie prijzen
tafel gezorgd waarbij de beste 3 teams/club met wat lekkers huiswaarts trokken.
 
Winnende AGS ploegen met hun score:
 
1ste Van Dyck Guy & Van Gerwen Dirk                 50 punten
2de Helmich Ronny & Keuleneer Myriam              49 punten
3de Dupont Guido & Jacobs Rita                          48 punten
 
Tevens werd er een wisselbeker uitgereikt aan de winnende club: Het eindklassement werd bepaald door de 10 beste
stableford scores/club:
 
Stableford cumul 10 beste flights/club:                Cleydael 191      -      AGS 287
De einduitslag van de wedstrijd:                           Cleydael   21      -      AGS   34
 
Dikke proficiat aan alle deelnemers met het prachtige resultaat en het veroveren van de wisselbeker die te bewonderen
is in het clubhuis. Volgend jaar hebben we dus iets te verdedigen.
 
Na het borrelhapje en drankje van de vriendschap kon iedereen voldaan maar vermoeid huiswaarts.
 
 
3. Matchplay competitie
 
De eerste wedstrijden van de eindtabel Matchplay zijn gespeeld en de finale wedstrijd vindt plaats op 16 oktober in de
namiddag. Supporters zijn altijd, in grote getallen, welkom (leuke ambiance gegarandeerd). Ik heb vernomen dat de
nieuwe formule met voorronde wedstrijden goed is onthaald dus volgend jaar gaan we er opnieuw voor.
 
 
4. Laatste loodjes
 
Het seizoeneinde nadert weer met rasse schreden, nochtans staat er nog e.e.a. op het programma:
 
A. Er zijn nog een tweetal midweek wedstrijden waaronder de laatste Senioren wedstrijd op 5 oktober te Steenhoven
tellend voor de eindrangschikking “Senior Ladies & Mens 2022”.
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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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Seniorennieuws (vervolg)

Ladies Punten Mens Punten

Karen Merckx 21 Dirk Janssens 13

Ann Heyde 15 Paul De Weert 10

Christel Peeters 14 Jan Van Herbruggen 10

Tussentijds klassement met nog één wedstrijd te spelen (Steenhoven)

 
 
 
 
B. Op 2 november is er de “Closing Cup Senioren” te AGS om het seizoen op een ludieke wijze af te sluiten. Eerstdaags
zal hiervoor een activiteit aangemaakt worden zodat men kan inschrijven.
Zoals voorheen zal de namiddag worden ingezet met golfvaardigheid- en andere folkloristische spelletjes.
We rekenen weer op een massale belangstelling waarbij tijdens de namiddag versnaperingen en drank zal worden
voorzien. Na de prijsuitreiking schuiven we aan tafel om terug op krachten te komen = gezellig samen zijn.
 
5. Interclub Senioren
 
Er hebben zich heel wat nieuwe spelers aangeboden die interesse hadden om deel uit te maken van het Senioren team
Interclub. Ik zou zeggen hoe meer zielen hoe meer vreugd en dit is ook gebleken.
 
De Interclub Captain, Stefan Poppe,  zal verder in de gazet zijn relaas over de wedstrijden schrijven maar ik kan nu al
zeggen dat we Kampioen zijn in onze poule en volgend jaar weer een divisie stijgen.
 
Na de laatste wedstrijd hebben we in het clubhuis nog een afsluitend etentje genuttigd in opperbeste feestvreugde.
 
We kijken al uit naar volgend seizoen.
 
6. Vers van de pers
    
    Vier AGS senioren namen op 5 oktober deel aan de Prijs Senior Captains op de Brabantse golf en wonnen
    als team de eerste prijs!
 
                                                              Proficiat Chris, Karen, Dirk en Bill!
 
 
 
 
 
Marc Van Asch
Senior Captain
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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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De AGS Stewards: Wie zijn ze? Wat drijft hen?
 
 
 
Na een erg droge zomer, hopen we op regen, maar ook weer niet teveel. We willen immers in goede omstandigheden
vooruitgang maken in één van de meest verslavende en tegelijkertijd frustrerende sporten: Golf!!!
 
Nu we corona grotendeels achter de kiezen hebben - en laat ons hopen dat de voorspelde opstoot ervan deze herfst
eerder beperkt blijft - kijken we er naar uit om ons  verder te bekwamen in de golfsport.
 
Golf (what’s in a name) beleven we met ups & downs.
 
We komen via familie of vrienden een keertje kennis maken met de sport. En ja, het zegt ons wel wat. Starterspakket,
vooruitgang, enthousiasme, teleurstelling, ter plaatse trappelen, golfles, een aha- erlebnis, baanpermissie, gvb, ebay
fase (het gekende moment waarop je al je clubs wil verkopen), we hebben het allemaal meegemaakt.
 
Uiteindelijk beslis je dat je goed genoeg bent om aan de compact wedstrijden deel te nemen om te trachten je handicap
36 te halen. De ultieme stap in “The road to 36”.
 
Handicap 36 !!! De gouden graal. Alle golfbanen ter wereld zullen voor je opengaan. Blijkt voor velen onder ons niet zo
simpel te zijn...
 
Compact wedstrijden spelen op AGS (of op andere banen georganiseerd door AGS). Dat is de druk van presteren,
terwijl er andere spelers op je vingers staan te kijken. Honderdduizend dingen die door je hoofd jagen (correcte grip,
juiste stand, goede swing, ...), terwijl je eigenlijk aan niets mag denken. God, wat was het verschil nu weer tussen rode
en gele paaltjes...? Markeer ik voor of achter de bal. GUR, Ecozone, O.O.B, WTF!!
 
En juist daarom hebben we op AGS beslist om die dappere golfstrijders bij te staan in hun queeste naar het opperste geluk.
 
Waar Frodo kon rekenen op Gandalf en Luke Skywalker Han Solo aan zijn zijde had, kunnen onze compact speler te
rugvallen op de “Steward”.
 
Een groep van zeventien vrijwillige stewards worden ingezet om een volledig jaar de compactwedstrijden te begeleiden.
 
Met dit systeem van begeleiden van de compactwedstrijden van AGS werd gestart eind 2018 en het wordt jaarlijks
geëvalueerd en aangepast. De feedback die we de voorbije jaren rechtstreeks kregen van de spelers of die we konden
halen uit de bevragingen, was in overgrote mate positief, zodat we op de ingeslagen weg konden voortgaan.
 
Het systeem van de stewards op AGS heeft maar één doel: beginnende golfers te ondersteunen om met plezier, vlot,
conform de golfregels en met respect voor de golfetiquette, de golfsport te leren beoefenen.
De taken van een steward op AGS zijn te groeperen in drie belangrijke functies: gastheer/gastvrouw, hulpverlener en
controleur:
 
     • Gastheer/gastvrouw:
 
              º Begroeten van de spelers (gezamenlijk aan sponsorbord 10’ voor start van de wedstrijd)
              º Eventuele toelichting van speciale omstandigheden op de baan
              º Aanspreekpunt zijn voor, tijdens en na de wedstrijd
              º Controleren van de scorekaarten
              º Prijsuitreiking met korte evaluatie van de wedstrijd en eventueel melden van komende evenementen
 
 
    • Hulpverlener:
 
             º Verloren materiaal zo mogelijk terugbezorgen (of afgeven op secretariaat)
             º Actie bij ongevallen (112 bellen en onthaal verwittigen)
             º Actie bij onweer of stormweer
             º Definitief afblazen van de wedstrijd enkel bij uitzonderlijke omstandigheden (inschrijvingsgeld
               wordt terugbetaald aan de deelnemers)
             º Tijdelijk opschorten van de wedstrijd (nooit langer dat 30’)
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AGS Stewards (vervolg)

Youngsters
 
 
Ons seizoen is ten einde.

Het was een seizoen waar de deelnemers groeiden naar het einde toe.
In het begin, moeilijk te organiseren maar we merkten wel dat er veel animo voor was.
En je weet volhouders winnen altijd.

We starten met het plannen van het volgend seizoen, om zo snel mogelijk al een volgende kalender te kunnen samen
stellen en te delen met jullie.

Wel willen we nog verschillende golfdagen organiseren in winter 2022-2023.

Enkele voorbeelden:
        • WASE Golf
        • Millenium (grote en/of kleine baan)
        • Ternesse C-course
        • Beats of Golf, om op een leuke baan in de zon te spelen
        • Golfpark De Loonsche Duynen (vroegere Efteling golf)
        • Prise d’eau (met een lekkere snackplank)
 
Zijn er nog ideeën, geef ze zeker door via  youngstersags@gmail.com.
 
 
Young Golfers Invite 2022
 
Op 20 augustus ging de jaarlijkse Young Golfers Invite door.

Ditmaal ging deze door bij de overburen Cleydael Golf & Country Club.

Hierbij spelen de Youngsters van verschillende clubs samen tegen elkaars club.
De 5 beste scores en 2 minst goede scores (per club) werden opgeteld, en wie dan de meeste punten had wint de
felbegeerde beker.

     • Controleur:
 
            º Toezicht op de correcte toepassing van de spelregels
            º Toezicht op de snelheid en vlotheid van het golfspel
            º Toezicht op de golfetiquette (pitchfork, plaatsing trolleys en golftassen, ...)
            º Controle van de verplichte kledij, zoals deze voorgeschreven zijn in de AGS Startersgids op pagina 14)
 
 
Een steward is geen “pakkeman”. Het is niet de bedoeling dat hij/zij zoveel mogelijk mensen op fouten betrapt, maar
een steward moet wel de spelers op een vriendelijke en beleefde manier er op wijzen wanneer zij een fout hebben
begaan. Soms kan/moet  dit onmiddellijk, soms tussen het spelen van twee holes, soms zelfs pas na de wedstrijd. Een
steward is ook geen lesgever (daar hebben we onze pro’s voor). Verwacht niet dat de steward u tijdens de wedstrijd
advies zal geven over club- of shotkeuze of uw techniek zal bijschaven.
 
 
Tot op de baan!
 
 
Jan Van den Berghe
Head Steward
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Zelf waren we met 10 deelnemers, dus we konden wel iets neerzetten.
 
Het beloofde een mooie dag te worden, met goed weer, veel plezier, en kurkdroge fairways.
Alles was tot in de puntjes uitgewerkt, speciaal geprinte scorekaarten, pinposities op voorhand gekend, teegifts,
buggybar, ….
 
Al bij al zijn er mooie scores binnengekomen.

Een bijna Eagle op een lange par 5 was wel een mooie birdie :D

Veel prijzen hebben we niet in ontvangst mogen nemen, maar de mooiste prijs hebben we toch kunnen meenemen.

Proficiat Liesl en geniet van je verlofje volgend jaar.

En het moest lukken dat een oud lid Christoph de Weerdt, eveneens zo een verlof heeft gewonnen als aanwezigheids
prijs (just in time back hé de Weerdt).
 
AGS is niet als laatste geëindigd, en dat was ons doel.
Niet als laatste & gewoon veel plezier maken.
Achteraf kregen we nog een lekkere BBQ voorgeschoteld + nog een feestje in het clubhuis.
 
 
Bedankt kanjers voor dit leuke Youngsterseizoen laten we volgend jaar er een even groot seizoen van maken en zelfs
nog wat groter.
 

Stefan Cramers
Jullie blije Captain die er volgend jaar zeker terug bij is.
 
 
 

 Youngsters (vervolg)
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Pro's Corner
 
 
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
Velen onder jullie hebben de stap gemaakt naar hcp 36 maar op een baan met langere
afstanden waarbij U de woods en driver nog niet hanteert kan dit een moeilijke opgave worden.
 
 
Een 18 holes golfbaan spelen waarbij U enkel de ijzer 7 beheerst zal te veel slagen opeisen
om deze afstanden te overbruggen.
U gaat forceren, verliest het vertrouwen en je gaat steeds krampachtiger gaan golven.
 
 
Velen beleven ook dat de ene slag veel beter is dan de andere of de ene dag loopt het goed
en de andere dag loopt het helemaal niet. De regelmaat is er niet maar hoe komt dat nu.
 
 
Zonder negatief te willen zijn komt de regelmaat pas als Uw swingbaan goed ontwikkeld is.
Velen onder jullie benaderen de bal vanuit verschillende invalshoeken en niet steeds vanuit de goede invalshoek. In een
golfswing/ swingbaan zijn er grenzen van waaruit de club moet komen.
Golfers die teveel bewegen buiten deze swingbaan verkrijgen een zeer onstabiele slag met wisselend balcontact en
richting.
 
 
Maak na iedere ronde een sterkte/zwakte analyse en bespreek dit met de AGS professionals, wij zullen U met alle
plezier helpen om gerichter te gaan oefenen. Vergeet niet dat Uw lichaam een bepaald comfort zoekt al dan niet goed
of minder goed want een goed gevoel kan slecht zijn naar de techniek toe en een minder goed gevoel kan goed zijn
naar de techniek, dus let op Uw gevoel bedriegt U en zonder fysieke begeleiding zal U er niet in slagen dit te verande
ren. Afleren is moeilijker dan bijleren.
 
Ook na iedere ronde zou U het aantal putts dat u gemaakt hebt op de green eens moeten tellen.
Het aantal puts over 18 holes zou 36 slagen moeten zijn maakt u meer dan 36 slagen vb 40 putts hebt U al 4 slagen
verloren op de green die U niet meer kan inhalen.
 
U haalt 32 punten stableford maar U realiseert zich niet dat U slecht hebt geput, vervolgens gaat U oefenen op de
drivingrange aan de swing maar helaas zal Uw score niet beter worden zolang U teveel putts maakt. Bij deze wederom:
maak een analyse van het aantal putts.
 
Een lesje nemen kan wonderen doen zeker nu het winterseizoen eraan komt de ideale periode om aan uw golfspel te
werken en U klaar te stomen voor volgende seizoen.
 
Alles hangt natuurlijk af van uw persoonlijke verwachtingen en de tijd die U investeert in uw golfspel. Bouw op in plaats
van een half uur les te nemen, een paar tips te krijgen en dit dan onmiddellijk in de praktijk te brengen.
 
Een tip les kan iemand snel helpen maar kan ook weer snel wegglippen.
 
Spelniveau naar boven krijgen is swingniveau verbeteren; de grote spieren het werk laten doen in plaats van de kleine
spieren. Bij deze hopen wij U te motiveren en U nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie golfmomenten.
Tot op de drivingrange.
 
 
Met sportieve groet,
 
Alain Christiaens,
PGA.A-Professional
Mind Factor coach
GV G Golf  Coach
AGS Golfpro
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KBC Verzekeringen.  
Altijd een stapje voor.
Je dromen helpen waarmaken en beschermen?  

Bij Verzekeringen A12 Rupel BV helpen we je graag op weg. 

We luisteren naar je plannen en bekijken samen welke  

verzekeringsoplossingen het best bij je passen.  

Maak dus gerust een afspraak, je bent van harte welkom!

Verzekeringen A12 Rupel BV 
B.L. de Borrekenslaan 111 
2630 Aartselaar
info@a12rupel.be 
ondernemingsnummer BE 0728 765 156 
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Hole in one

                            Op 20 september maakte Luc De Bruyne een hole in one op hole 4 bij AGS!
 
 
                                                                     Proficiat Luc!
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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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En tot slot...
 
 
Zo komt er weer een einde aan de derde editie van ons clubblad, met dank aan iedereen die er aan meewerkte.
 
 
De volgende en laatste editie van dit jaar verschijnt in december nog net voor de feestdagen.
 
 
Artikels kunnen jullie altijd doorsturen naar ons gekende e-mailadres: agsgazet@gmail.com.
 
 
Foto's om de gazet op te fleuren zijn natuurlijk ook steeds welkom, graag in voldoende grote resolutie, dus geen ge
comprimeerde versies aub. eveneens door te sturen naar hetzelfde e-mailadres.
 
 
Nog veel golfplezier tijdens de laatste wedstrijden van dit golfjaar en tot in december.
 
 
Anne-Marie Keyenberg
De redactie
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