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Voorwoord van de
president
 
 
 
Beste golfvrienden,
 
 
Het golfseizoen 2022 hebben we in het
laatste weekend van oktober in stijl
afgesloten.
De closing cup op golfclub Spiegelven
was  zowel op vrijdag als zaterdag
mede door het prachtige herfstweer
een echte voltreffer.
 
Met dank aan onze trouwe sponsor
Lucide vertegenwoordigd door Ward
en Lutgart Mertens voor de mooie
prijzentafel en bijhorende receptie op
zondagnamiddag die alweer druk
werd bijgewoond.

 
Op zondag 16 oktober vond de finale
plaats van het matchplaykampioen
schap 2022, een event dat enorm leeft
binnen onze club.
 
Onze twee hoofdrolspelers Tom Hen
drickx en Emiel van Herck namen het
in een ongemeen spannende strijd
tegen elkaar op.
 
Het was uiteindelijk Tom die zich mag
kronen tot matchplaykampioen 2022
en de daarbijhorende trofee in ont
vangst mocht nemen.
Dank aan beide protagonisten voor
het schitterende spektakel dat ze
wisten te brengen.
 
Ik wil dit medium ook gebruiken om
iedereen te bedanken die het afgelo
pen jaar zijn of haar steentje heeft
bijgedragen tot het goed functioneren
van onze golfschool.

 
Mijn dank gaat dan ook speciaal uit
naar onze captain Patrick Bisschops
voor het mooie werk dat hij en het
ganse sportsecretariaat het afgelopen
jaar hebben verricht.
Ik wens Patrick dan ook alle succes
toe in zijn verdere golfcarrière.
 
Eén van de komende dagen zullen
jullie in jullie mailbox een uitnodiging
ontvangen tot hernieuwing van het
lidmaatschap 2023.
 
Ik hoop dat jullie ons opnieuw het
vertrouwen schenken om er komend
seizoen weer een “lap” op te geven en
opnieuw lid te worden van de meest
toegankelijke en sympathiekste club
van Vlaanderen.
 
We naderen met rasse schreden al
weer het jaareinde.
 
Wij wensen U en uw familie dan ook
een voorspoedig, liefdevol maar voor
al gezond 2023 toe en noteer alvast
zondag 15 januari 2023 in jullie agen
da voor de traditionele Nieuwjaarsre
ceptie op AGS.
 
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
Beste leden,

We vroegen naar jullie mening en feedback over de werking van AGS. Met 364 respondenten kunnen we stellen dat
we een relevant beeld kunnen vormen over de wensen van de “gemiddelde AGS speler”.

We zullen maximaal rekening houden met jullie wensen voor de samenstelling van onze wedstrijdkalender en activitei
tenkalender. Er is een grote vraag naar activiteiten op AGS en daar zullen we ook meer op inzetten in 2023. Ons eerste
initiatief zijn de kerstwedstrijden tussen Kerstmis en Nieuwjaar. We sluiten het jaar af met een winteravond in ons
clubhuis.

Ondertussen zijn onze brieven verstuurd voor de hernieuwing van de lidmaatschappen. In de bijlage kan je lezen wat
we als doelstellingen zetten voor 2023. Uiteraard hopen we deze keer een omgevingsvergunning te kunnen bekomen
voor de overdekte afslagplaats.

Ook wij zijn niet gespaard gebleven van stijgende kosten en we hebben een prijsstijging moeten doorvoeren. Ook onze
lidmaatschappen moeten mee evolueren, voor onze trouwe leden is er echter goed nieuws, als je hernieuwt vóór 16
januari kan je nog hernieuwen aan het huidige tarief. Je zal merken dat de Belgische golffederatie eveneens een in
dexering van de bijdrage heeft toegepast.

We hopen natuurlijk jullie opnieuw te mogen verwelkomen als lid en willen samen klinken op het nieuwe jaar tijdens
onze nieuwjaarsdrink op zondag 15 januari.

Afsluiten doe ik graag met een woord van dank naar iedereen die zich inzet voor onze club.
Onze dames van het onthaal en het secretariaat, onze greenkeeper, onze pro’s, onze barmedewerkers en al
onze leden die zich vrijwillig inzetten voor onze club. De groepscaptains, de stewards, leden van het sportcomité
en de leden van het sportsecretariaat.
 
Dankzij jullie inzet leeft onze club en zijn sponsors bereid om ook onze club financieel mee te ondersteunen.

Hartelijke dank voor jullie inzet en ondersteuning en een fijn eindejaar gewenst,
 

Tot binnenkort op AGS,
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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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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G-Golf
 
 
Beste golfer, 
 
 
AGS heeft haar aanbod en doelgroep van de G-golflessen uitgebreid. Misschien kom je ook wel in aanmerking want
we hebben o.a. mensen met een chronische ziekte ook toegevoegd aan onze G-golf werking. 
 
Tot nu toe hadden we enkel een groepsaanbod voor onze G-golf jeugd en gaven we gratis initiaties aan volwassenen.
Bij AGS willen we echter verder gaan en alle G-sporters de kans geven om zich verder te ontwikkelen in hun golfspel. 
 
Vanaf nu zullen we een EXTRA aanbod van lessen aanbieden. Deze gratis lessen worden aangeboden aan AL onze
G-golfers (dus zowel voor de jeugd als de volwassenen!). Dit aanbod komt in de plaats van de korting die we gaven
aan onze G-sporters en er zullen meer leden van kunnen genieten. 
 
Dit wil zeggen dat G-sporters, die lid (of countrylid) zijn bij AGS, 11 EXTRA lessen per jaar zullen krijgen. 
 
Kom je in aanmerking als G-golfer (zie voorwaarden onderaan deze mail) dan nodigen we je graag uit op een eerste
kennismakingsles. 
 
De volgende G-golf groepslessen gaan telkens door op de laatste zondag van de maand (uitgezonderd december). 
 
De eerstvolgende lessen zullen doorgaan op: 
 
•  zondag 29/1/2023 
•  zondag 26/2/2023 
•  zondag 26/3/2023 
•  zondag 30/4/2023 
•  zondag 28/5/2023 
•  zondag 25/6/2023 
•  zondag 30/7/2023 
•  zondag 27/8/2023 
•  zondag 24/9/2023 
•  zondag 29/10/2023 
•  zondag 26/11/2023 
 
Lessen gaan door van 12 uur tot 13 uur.
 
Wil je meer weten over wie in aanmerking komt voor G-golf? Kortom gezegd: alle leden en countryleden van AGS met
één van volgende diagnoses:
 
AUTISME
 
FYSIEKE BEPERKING (zonder rolstoel!)
 
CHRONISCHE AANDOENING
= langdurige aandoening met meestal een langzame progressie zoals o.a.:
 
   -kanker
   -hart- en vaatziekten
   -reuma
   -diabetes
   -longziekte
   -dementie
   -Parkinson
   -andere: ...
 
AUDITIEVE BEPERKING
Let op: indien een tolk nodig is, dan breng je die zelf mee
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PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
(Wanneer deze problemen je persoonlijk en sociaal functioneren op langere termijn verstoren)
 
VERSTANDELIJKE BEPERKING
 
Belangrijk: We bekijken steeds de mogelijkheden om in groep les te volgen. Vandaar dat we eerst altijd een
gratis initiatieles voorzien voor nieuwe golfers bij onze golfpro Alain. Alain kan dan bekijken wat jouw mogelijk
heden zijn en of deze groepslessen haalbaar zijn voor jou.
 
 
                              De EXTRA lessen voor G-golfers kunnen enkel worden gegeven
                                          - aan leden (en countryleden) van AGS.
                                          - na het ontvangen van een medisch attest waaruit blijkt dat de kandidaat-golfer
                                            in aanmerking komt voor het G-golf aanbod OF dit ingevuld document:
                                            medische verklaring deelnemer G-golf
                                          - een ingevuld en ondertekend attest lessenreeks:
                                            invuldocument lessenreeks G-golf
 
Meer informatie kan je steeds bekomen bij Ann, Alain of Bie.
 
Graag tot op de green!
Met vriendelijke groeten,
 
 
Bie Gys
G-golf captain van AGS
 
 
met dank aan Sport Vlaanderen voor hun ondersteuning hierin.
 

G-golf - vervolg
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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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Seniorennieuws
 
 
 
1) Eindrangschikking Senior Dames & Heren Kampioen 2022.

Dit kampioenschap waarbij 7 wedstrijden, gespreid over het ganse zomerseizoen, in aanmerking komen om de eind
rangschikking te bepalen, hebben volgende uitslag gegeven:
 

Dames: punten:                                                            Heren: punten:
1ste  Karen Merckx      21                                             Dirk Janssens           17
2de  Christel Peeters   16                                             Jan Van Herbruggen 15
3de  Ann Heyde           15                                              Paul De Weert          14
 

We wensen de winnaars van harte proficiat voor de behaalde resultaten. De prijzen werden uitgereikt tijdens de bijzon
der aangename en ludieke Senioren Closing Cup namiddag van woensdag 2 november die gespeeld werd op AGS.

2) Het Matchplay Clubkampioenschap dat over het ganse seizoen plaatsvond kende zijn afsluitende finale wedstrij
den op zondag 16 oktober. Na het spelen van de halve finale hebben de beide finalisten Emile Van Herck & Tom
Hendrickx de laatste wedstrijd aangevat waarbij Tom aan het langste eind trok na het spelen van de volle 18 holes.
 
Eervolle vermelding voor Emile die als 70 plusser over de ganse namiddag 38 holes betwistte vooraleer de kampioen
bekend werd. Toch een welgemeende en verdiende proficiat voor
 
 
                                            Matchplay Club Kampioen 2022

                                                       Tom Hendrickx 
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Herentalsebaan 451 - 2160 Wommelgem

03 320 80 80 - www.adrconstruct.be
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3) Zoals al aangehaald vond op woensdag 2 november de Senior Closing Cup plaats. Met 39 deelnemers mag weer
van een succes gesproken worden. De skills werden weer getest door een chip & putting combinatie, aansluitend een
wedstrijd doorheen de baan met uitdagende beperkingen/hole en als afsluiter het geliefde zandbakje.
 
Prijzentafel werd verzorgd door het wijnhuis “Winefield” met zeer gewaardeerde pareltjes van diverse wijnen. Tevens
was er de mogelijkheid tot wijnproeverij en plaatsen van orders. Als afsluiter werd er nadien nog lang verbroederd tijdens
het nuttigen van een broodjesmaaltijd en bood het management nog een glaasje van de vriendschap aan.
 
 

4) Traditie getrouw werd het “Belgisch Par 3 kampioenschap” ook dit jaar weer gespeeld over 2 dagen op de
terreinen van AGS (zaterdag 8 oktober) en Krokkebaas (zondag 9 oktober).

Het mag gezegd worden, AGS leverde met 24/60 deelnemers weer het grootste aantal deelnemers/club.
De resultaten waren navenant, telkens kwamen onderstaande leden 3 slagen te kort in hun respectievelijke categorie
om de eerste plaats te veroveren.
 

Categorie Ladies:      Cavilhas Valente 2de met 145 slagen
Categorie Men 1:       Van Den Bergh Yves 2de met 118 slagen
Categorie Men 2:       Van Herck Emile 2de met 136 slagen
 
 
                                   Proficiat & bedankt om AGS weer te laten shinen. 
 

5) Closing Cup seizoen 2022:
 

De wedstrijd werd gespeeld over 2 dagen nl. vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober.
In de categorie hcp 0-36 vond de wedstrijd plaats te Spiegelven.
Met een deelnemersveld van 120 leden werden er weer stevige scores neergezet.
 
Categorie dames 1 + 2: Callens Els score van 40
Categorie heren 1: Van Leeuwen Dick score van 40
Categorie heren 2: Decremer Erik score van 39

In de categorie starters vond de wedstrijd plaats op de home club.
Met een deelnemersveld van 36 leden werden ook hier mooie scores behaald.

Categorie Hcp 37-45 Erik de Herdt score van 25

Ook hier was er weer een mooie prijzentafel voorzien door onze jarenlange sponsor “Lucide” verlichtingstechnieken.

Het seizoen is weer voorbij gevlogen en ik hoop van jullie volgend jaar weer in grote getallen te kunnen weerzien.

Ik wens iedereen prettige feestdagen, een goede gezondheid en veel levensvreugde.
 
 
 

Marc Van Asch
Senior Captain

Seniorennieuws - 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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Prijs Senior captains 2022
 
 
 
Op woensdag 5 oktober werd de “Prijs Senior Captains” wedstrijd gespeeld in de Brabantse Golf. Deze werd georga
niseerd door de Seniorenwerkgroep van Golf Vlaanderen.
 

Deze 2BB wedstrijd werd gespeeld door de Senior Captain en 3 clubspelers (1 senior uit elke categorie hieronder
vermeld).

De 2 beste scores van de 4 werden genoteerd, de SC mocht dus ook al eens in de fout gaan.
Op onze oproep aan de AGS senior leden werd massaal gereageerd.
Erg jammer dat we een heleboel mensen moesten teleurstellen.
 

Voor AGS namen deel:

Chris Goetschalckx, vice senior captain
Dirk Gerarts, speler 2 max. hcp van 18,4
Karen Merckx, speler 3 hcp tussen 18,5 en 36
Bill Staffopoulos, speler 4, leeftijd 65+ (geboortejaar 1956 of vroeger) hcp tussen 0 en 36.
 

Het werd een super gezellige dag in de mooie en moeilijke Brabantse Golf.
Het AGS-team was erg complementair in deze wedstrijdformule.

En, bovendien won ons AGS team de eerste prijs!
Als dat niet genieten is!
 

Met dank aan de organisatie door Golf Vlaanderen en de ondersteuning vanuit het AGS-management.
 
 

Chris Goetschalckx
Vice-senior captain
 
 
 
Nemen dus deel: de Senior Captain + 3 clubspelers die verplicht uit 3 verschillende categorieën
komen:

Speler 1 Max. hcp van 18,4
Speler 2 hcp tussen 18,5 en 36
Speler 3 Leeftijd 65+ (geboortejaar 1956 of vroeger) hcp tussen 0 en 36
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Ladies nieuws
 
 
Hallo dames,
 
Dit artikel in de AGS gazet, is mijn laatste wapenfeit als ladiescaptain. Hierna neemt Nadine (Vandenabeele) mijn taak
over. Ik wens ze alle succes toe, en evenveel plezier dan ik heb gehad de laatste jaren, met het organiseren van allerlei
activiteiten voor de ladies en uiteraard verwacht ik ook van jullie, dat jullie allen blijven inschrijven.
 
 
Eind oktober hebben we onze closing gedaan op de kleine baan van Ternesse, gevolgd door een dinertje. Het was
(weeral) prachtig weer, en meer dan 30 dames namen deel zowel aan het spelen, als aan ons afsluitend diner. Het was
een hele fijne namiddag en avond, in een opperbeste sfeer. Nog eens bedankt aan allen voor het mooie geschenk! Ik
heb er een  nieuwe putter van gekocht, die mij hopelijk geluk zal brengen de komende jaren!!
 
 
Nu volgt een rustige winter, met hopelijk droog weer, zodat we wat kunnen oefenen om met volle goesting aan het
volgende seizoen 2023 te kunnen beginnen. Ik wens jullie alvast fijne feestdagen, en tot binnenkort!!!
 
Catherine Cassiers
Ladies Captain
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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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Startersnieuws
 
 
 
Beste starters,
 

Winterse condities

Vanaf eind oktober tot eind maart zijn de winterse condities van toepassing op de compact holes.
Dit wil zeggen dat er op (of naast) de afslagplaats “matten” zijn gelegd. Dit is gedaan om het gras op de afslagplaats
in de winterperiode niet nodeloos te belasten. Bijgevolg is iedereen verplicht vanop de matten af te slaan.
De afslagmatten op de verschillende holes, zullen na enige tijd niet meer recht liggen ten gevolge van het intensieve
gebruik. Dit geeft je nog altijd niet de mogelijkheid om de matten te negeren, en naast de matten af te slaan met een tee.
Wat je wel kan doen is een wintertee gebruiken op de afslagmatten. Dit zijn kleine rubberen dopjes in verschillende
hoogtes verbonden door een koordje (zie foto). De wintertees zijn te koop in de AGS shop.
 

Zorg voor de baan

Niet alleen in de winter, maar heel het jaar door dienen we zorg te dragen voor de golfbaan,
zodat deze heel het jaar door goed bespeelbaar blijft.

De belangrijkste regels hiervoor zijn :

                - Hark de bunkers aan na een slag uit het zand
                - Leg uitgeslagen plaggen terug en stamp ze even aan. De plag groeit normaal terug aan en er komt geen
                  onkruid op de plaats waar de plag werd uitgeslagen.
                - Herstel pitchmarks en andere schade op de green. Een herstelde balinslag op de green herstelt binnen
                  een paar dagen (ook in de winter). Herstel je de pitchmark niet is de oppervlakte van de green wekenlang
                  beschadigd. Een pitchvork is een essentieel onderdeel van je golfuitrusting en dien je steeds in je broekzak
                  te hebben zitten (en ook te gebruiken).
                  Pitchvorkjes in alle maten en kleuren zijn eveneens te koop in de AGS golfshop.
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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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Hoe herstel ik een pitchmark op de green :

 
1/ duw de pitchvork naast de pitchmark in de grond
2/ beweeg de pitchvork naar de pitchmark toe en herhaal dit een paar keer rond de pitchmark
3/ duw de oneffenheid aan met de onderkant van je putter
4/ let op: probeer het gras niet omhoog te liften. Hierbij beschadig je de wortels van het gras.

Sinds het invoeren van de nieuwe golfregels in 2019 mag de vlag in de hole blijven zitten bij een put vanop de green
(ter bevordering van het speltempo).

Verkies je ervoor om de vlag bij een put toch uit de hole te halen, laat deze dan niet vallen op de green, maar leg ze
zachtjes neer.

Ga niet te dicht bij de hole (cup) staan, om schade te vermijden.

Als je put met de vlag in de hole, haal dan daarna de bal op een zorgzame manier uit de hole. Dwz met je vingers, en
niet door de vlag eruit te trekken zodat je bal er mee uitvliegt.
Met deze tips zal je golfrondje, en het golfrondje van wie achter jouw komt er een stuk  aangenamer op worden.
 

Wedstrijden op de compact holes in de winter

1/ De wedstrijden op de compact holes in de winter gaan gewoon door, als de condities van de baan het toelaten.
Op de dag van de wedstrijd (zaterdag en zondag) raadpleeg je best de website www.ags.be om te zien of de wedstrijd
door gaat, uitgesteld wordt naar een later uur of helemaal niet doorgaat. Onder de ‘golfstatus’ zie je wat “open” en
"gesloten" is. Er staat ook bij wanneer de website werd ge-update.

2/ Indien er meer dan 1 wintergreen in gebruik is, zal de wedstrijd wel doorgaan, maar is deze non-qualifying. Dwz, er
zal geen prijsuitreiking zijn en er zal geen handicap verrekening doorgevoerd worden.

3/ Verwittiging :
Als je door omstandigheden toch niet kan deelnemen aan de wedstrijd, gelieve dit dan op voorhand door te geven aan
een medewerker van het AGS onthaal (03/887.01.70).
Dit valt momenteel nog niet onder één of andere golfregel, maar onder ‘elementaire beleefdheid’.

Wees ook op tijd voor de wedstrijd. De ‘steward van dienst’ zal een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd de
spelers verwelkomen en de scorekaarten uitdelen.

Voor de rest wens ik jullie alvast en fijne kerstperiode en een gezond en sportief 2023.
 
 
 

Sportieve groeten,
Bart Van den Bussche
AGS-Starterscaptain

Startersnieuws - vervolg
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Gezellige teambuilding bij AGS
 
 
Een tijdje geleden hebben we een proef-etentje gehouden met alle personeelsleden van AGS. Dit gezellig samenzijn
was ineens de ultieme kans om ons nieuwe concept uit te proberen voor onze teambuildings... TABLECOOKING...
 

Eerst kregen we enkele aperitiefhapjes, daarna mochten we onze eigen vleesjes en stukjes vis op een half bolvormige
stoofpan bereiden.  
We eindigden met een dessert to share.
 
We waren unaniem: deze formule moest mee in onze folder voor de teambuildings.
 

         
 
Voor ons was het de unieke gelegenheid om ons team beter te leren kennen. 

 
We willen graag ons ganse team bedanken voor hun enthousiasme deze afgelopen periode. We merken dat er heel
veel initiatieven komen voor onze bar. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. 
Kom zeker zelf eens iets drinken om de sfeer te proeven in ons gezellig clubhuis. 
 
Graag tot snel!
 
PS: al onze teambuilding formules kan je ook boeken om met je familie of vrienden te doen. Vraag gerust wat meer
informatie aan Ann.
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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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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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Young Golfers 
 
 
 
In het weekend van 23 tot 25 september, organiseerden we ons jaarlijkse golfweekend.
Ditmaal kozen we voor een golfweekend in Arras.
 
Golf d’Arras is één van de mooiste parkbanen in Noord-Frankrijk.
Een echte Championshipcourse waar reeds grote toernooien zijn gespeeld. De eerste “negen” holes zijn letterlijk “blue
holes”. Niet omdat ze korter zijn, maar omdat er zoveel water door loopt. De eerste slag “moet” dus wel juist zijn.
Tactisch spelen is dus wel vereist om droog te blijven en rond te komen.
 
De 2de “negen” holes zijn iets meer tussen de bomen, waar je ook kan genieten van de flora & fauna. Verschillende
hertenjongen, zwanen liepen over de baan terwijl we er speelden.
 
Op vrijdag zijn we aangekomen, en zijn we direct de stad van Arras ingegaan. Na een lekkere maaltijd zijn we nog gaan
napraten in de lokale horeca. Uiteindelijk zijn we geëindigd in een kelder en hebben we ons daar nog tot de vroege
uurtjes geamuseerd.
 
Tijdens onze golfronden was er de mogelijkheid om de formule “Texas Scramble” te spelen:

         Elke speler in de flight, slaat zijn bal af.
         Vervolgens wordt door het team gezamenlijk de beste van de 3 of 4 ballen gekozen om verder te gaan.
         Iedere speler plaatst steeds zijn bal op maximum 15cm van de gekozen bal, niet dichter bij de hole.
         Vervolgens wordt er verder gespeeld en wederom wordt er gekozen totdat er uitgeholed is.
 

Voor sommigen was het een eerste keer op een volwaardige baan spelen, waardoor de afstanden toch kunnen afschrik
ken. Deze formule is dus perfect om deze afschrikking weg te helpen.
 
Op zaterdag hadden we onze eerste golfdag gehad. We starten met een beetje zon en licht bewolkt. Na enkele holes
bleken de weergoden het leuk te vinden om het volledig te doen omslaan en ons enige regen te geven.

Na het spelen, zijn we rustig richting het hotel gegaan, om daar te genieten van een 3 gangenmenu.
 
Op zondag speelden we onze 2de golfronde van het weekend. Hierbij hadden we beter weer als op zaterdag.
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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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Seizoen 2023 – Voorbereiding
 
We zijn vollop gestart met het voorbereiden van het golfseizoen 2023.
Hiervoor hebben we een enquête opgesteld, om naar jullie mening te horen.
https://www.enquetesmaken.com/s/x9xb3zm

Deze enquête staat nog open tot begin januari.

Hoe meer meningen dat we krijgen, hoe meer we met jullie meningen kunnen rekening houden.

Er zijn al verschillende punten aangebracht:
 
- Extra activiteiten intern/extern, mogelijks in combinatie met verschillende formules
- Inschrijvingen rechtstreeks op de startlijst
- Communicatie via e-mail, whattsap, …
 
We hebben reeds een WhatsApp-Groep. Hiervoor kan je reeds toegang krijgen tot de groep.

Moest het niet werken, mag je altijd je contactgegevens doorgeven via mail of bericht op youngstersags@gmail.com
of +32 499 15 32 82 (Stefan Cramers).
 

 
 
Youngster team
 
Zoals je merkt, zijn we elk jaar volop bezig met het plannen van
wedstrijden, activiteiten, weekends, enzovoort.

Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar.
Hierbij heb ik de hulp van een Youngster team,
dat elkaar helpt om de Youngsters/Young Adults steeds groter te maken.

Hiervoor zijn we altijd op zoek naar extra mensen
om deze activiteiten te helpen opbouwen,
verantwoordelijke te zijn op de dag van de wedstrijd,
nieuwe ideeën/verbeteringen aan te brengen.
 
 
 

 

Wil je graag meehelpen om er een goed jaar van te maken, stuur dan zeker even een mail naar youngstersags@gmail.
com.
 
 
Stefan Cramers
Youngsters Captain
 

Young golfers - vervolg
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Men's Day 2022
 
 
 
De bus was weer eens te laat, maar bracht ons na een lange en heerlijke dag met aan het stuur een volleerd piloot op
hoogtestage, on time terug naar AGS. Kris zorgde dat er nog een toffe afterparty kon gevierd worden bij ons thuis, zoals
Gorky het formuleert, opgeluisterd door de alom tegenwoordigheid van Karen. Dit is het verslag van ons transport op
20 oktober 2022, maar er was nog veel meer te beleven.
 
 
Zo zorgde captain Patrick al voor koffiekoeken en water op de bus. De toon was al onmiddellijk gezet. Er volgde nog
meer koffie en lekkers op het mooie en nog rustige Bergvliet. Het zou echter niet lang duren of de drives van de gedre
ven mannen van AGS vlogen in het rond. Listige bunkers werden omspeeld en water was niet meer aan ons besteed.
Iedereen lag in een paar slagen op de green en kon de pars en sommige birdies met zijn medematen vieren. Er werden
dan ook topscores genoteerd (nvdr de uitslag vindt u in deze AGS gazet, en dan zal u merken dat B&B gewonnen
hebben).
 
 
En dan moest de avond nog beginnen. Eerst volgden nog wat straffe verhalen over de halsbrekende toeren op de baan,
het fierljeppen over de waterpartijen, het feit dat de baan onverwacht niet qualifying was (wat werd tegengesproken
door Bergvliet ter plaatse) en dat de witte tees gemiddeld 10% langer zijn. Velen lieten zich nog verleiden tot een uit
gebreide douchepartij, wat binnen AGS toch een blijvertje is.
 
 
Er volgde dan een succulent diner, de ingrediënten ontgaan mij nu een maand later en ik heb geen notities gemaakt
gezien deze late opdracht vanwege Anne-Marie.
 
Dan was er toch nog ontstellend nieuws te rapen toen Patrick plots verkondigde dat Miel de langste had en Marc de
kortste, wat toch wel in perspectief gezet werd door Paul DW.
 
Dank aan alle organisatoren en aan alle deelnemers. Leo gaat volgend jaar zeker terug mee en waarom beste mannen
maken we er geen weekend van, toch.
 
 
 
Beste AGS groeten,
 
Marc
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Pluim van het jaar
 
 
 
Traditiegetrouw vierden we ook dit jaar tijdens de closing cup onze Pluimen van het jaar voor de junioren. Pluim van
het jaar kan je worden door o.a.:
 
- vaak aanwezig te zijn op de lessen
- tussendoor regelmatig eens te komen oefenen
- regelmatig een wedstrijd te spelen
 
maar ook door op te vallen in je manier van omgaan met anderen op AGS (fairplay, goed meewerken, …) 
 
Je hoeft dus helemaal niet de beste speler te zijn, wij kijken vooral naar jullie enthousiasme en engagement voor onze
club.
 
Dit jaar kozen we weer 3 pluimen uit:
 
                Categorie meisjes: Nena Sachteleben
                Categorie jongens:  Lucas Verhoeven
                Categorie G-golf: Lars Franken

 
Proficiat aan deze 3 Pluimen! 

 
namens het juniorenteam van AGS (Stefan, Kris & Bie)
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Meer dan

reizen alleen

Onze persoonlijke

kwaliteitsgarantie

We zijn er voor u 

7 dagen op 7

Vervierstraat 2/4

2000 Antwerpen

03/247,58,00

En tot slot...
 
 
Dit was alweer de laatste editie van "de gazet" van 2022.
 
Wij hopen dat jullie er veel leesplezier aan gehad hebben en af en toe ook iets bijgeleerd hebben. Wij in ieder geval wel!
 
De redactie wenst jullie fijne feestdagen en een goeie start voor het nieuwe jaar!
 
 
Tot volgend jaar!
 
 
 
Voor de redactie
Anne-Marie Keyenberg
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