
moeten komen. Het tijdschema hiervoor zal 

worden bepaald door zowel onze mogelijk-

heden als de omstandigheden.  

 

De indexering van het lidgeld en de invoe-

ring van een energiebijdrage voor 2023 zijn 

moeilijke maar noodzakelijke beslissingen. 

Wat binnen deze club gebeurd is een afspie-

geling van de alledag in onze samenleving. 

De begroting voor 2023 zal op de Algemene 

Ledenvergadering van 25 maart worden 

voorgesteld. Ik nodig u alvast uit om talrijk 

aanwezig te zijn.  

 

Tot slot nog dit: aan het begin van dit sei-

zoen zien we enkele opzeggingen en/of 

wijziging van statuut bij de leden. Deze zijn 

wellicht niet onomkeerbaar. Wij zullen ons 

uiterste best doen om onze familie van gol-

fers bijeen te houden en wij zullen degenen 

die onze waarden delen, blijven verwelko-

men.  

 

Ik wens u, beste vrienden, veel golf en goe-

de lectuur! 

Jack Baines 

Beste vrienden, beste leden, 

 

Met goede voornemens, betaalde bijdragen 

en geslepen materiaal, kijken we uit naar wat 

hopelijk een geweldig golfseizoen 2023 

wordt.  

 

Voor u ligt het allereerste exemplaar van 

“Inside RAGC”, de nieuwsbrief van onze 

club.  

 

Dit mag u zien als een aanvulling op de in-

formatie die u reeds via de RAGC applicatie 

ontvangt. We streven naar 2 publicaties per 

jaar, waarin de actuele onderwerpen worden 

aangekaart. Niets hoogdravends, maar eer-

der een blik 'onder de motorkap' waarmee 

we de band met de leden willen onderhou-

den en versterken. 

 

Een clubgeest omhelst ook een gedeelde 

toekomstvisie. Deze visie wordt sinds enkele 

jaren en met continuïteit ontwikkeld langs 

drie grote lijnen. De vrijwaring en opwaarde-

ring van ons erfgoed verzekeren, een mo-

dern beheer van de club in- en doorvoeren 

en een divers ledenbestand aanhouden, 

beperkt in aantal en gehecht aan de waar-

den van de RAGC. 

De verwezenlijking van deze visie berust op 

een professioneel management en be-

kwaam personeel, een verantwoord financi-

eel beleid en de inzet van een maximum aan 

leden op verschillende niveaus. Ik wil dit 

laatste punt benadrukken omdat het de 

essentie zelf is van de associatieve gedachte 

en het verenigingsleven.   

 

Wij zijn allen getuige van de vooruitgang in 

het onderhoud van het domein en de verbe-

teringen op onze 27 holes. De professionali-

sering van het beheer in een context van 

uitdijende regelneverij is een feit, maar ge-

schiedt meer op de achtergrond. Het spel-

comfort op RAGC contrasteert met andere 

clubs in de regio; goed gezelschap en res-

pect voor de anderen zijn dan weer de ver-

antwoordelijkheid van ons allen.  

 

Missie volbracht? Toch niet! Wie niet vooruit 

gaat, boert achteruit, is de volkswijsheid. 

De draad wordt elk jaar weer opgepakt en 

de lijst van investeringen die nodig zijn om 

onze visie te verwezenlijken is nog lang. U 

vindt in dit nummer een bijdrage over het 

project rond een nieuwe werkplaats en haar 

bestaansreden. Ook het onderhoud van de 

gebouwen op het domein, het clubhuis, de 

keukens en de uitbreiding van de parkeer-

plaats zullen de komende jaren aan de beurt 

W O O R D  V A N  D E  V O O R Z I T T E R  

W O O R D  V A N  D E  C A P T A I N S  

Beste vrienden, 

 

We staan alweer op de drempel van een 

nieuw golfseizoen dat hopelijk in alle opzich-

ten onvergetelijk zal zijn. Om u daarop voor 

te bereiden, willen wij u op de hoogte bren-

gen van enkele belangrijke data:  

 

In het weekend van 18 en 19 maart spelen 

we, als start van het seizoen, de kwalificatie-

ronde en de eerste ronde van de 74e Gor-

don Sanders Challenge.  

 

Op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 april spelen onze 

teams de interclubs in hun respectievelijke 

divisies met de hoop om hun positie te be-

houden of de titel te winnen voor de teams 

van de eerste divisie en de hoop om naar 

een hogere divisie te promoveren voor de 

anderen. 

 

De teamcaptains, die wij hartelijk danken 

voor hun enthousiasme en toewijding, zijn : 

Françoise Baines (dames I), Katia Toebosch 

(dames II), Valérie Jans (dames III), Jean-

François Wauters (Heren I), Martino Fran-

cinetti (Heren II), Benoît Timmermans (Heren 

III) en Bruno De Vooght (Heren IV). 

 

Op woensdag 17 mei wordt het Super Seni-

or Clubkampioenschap gehouden. Op don-

derdag 18 mei hebben we het Clubkampi-

oenschap en het Seniorenkampioenschap; 

wie volgt de kampioenen van 2022 op ? 

 

Merk ook op dat van maandag 17 tot zater-

dag 22 juli het Belgian International Amateur 

Championship (BIAC) plaatsvindt op de 

R.A.G.C. 

 

Voor de Dames eindigt het winterseizoen op 

28 maart en gaat het seizoen na Pasen van 

start met de traditionele Prijs van de Cad-

dies.  

 

Meer details volgen in de RAGC app in het 

Dames gedeelte.  

 

Samen met onze sportieve groeten wensen 

wij u een onvergetelijk golfseizoen. 

 

Marie-Pierre du Pré Werson 

Bernard Schöller 

A family of Golfers since 1888 
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Sinds enkele jaren voeren wij grote kap- en 

aanpassingswerkzaamheden uit op onze 

baan. We zitten momenteel in de laatste fase 

van het meerjarenplan voor bosbeheer, dat 

loopt tot eind 2023.  Later dit jaar zal een 

nieuw beheersplan worden opgesteld en ter 

goedkeuring aan de bevoegde autoriteiten 

worden voorgelegd. 

 

Het werk is niet beperkt gebleven tot het 

kappen van bomen om het zonlicht voor 

onze greens of tees te bevorderen, maar is 

ook gericht geweest op de ontwikkeling van 

jonge en veelbelovende bomen door het 

verwijderen van bomen die aan het einde 

van hun leven waren en die hen verstikten. 

 

Onze werkzaamheden waren ook gericht op 

het verwijderen van lage begroeiing 

(Rhodos en andere struiken) in bepaalde 

gebieden om de ventilatie te bevorderen die 

essentieel is voor de goede gezondheid van 

onze greens en tees. 

 

Daarnaast zult u gemerkt hebben dat er veel 

heide is aangeplant (75.000 planten over het 

6-jarenplan), met als doel het oorspronkelij-

ke uiterlijk van onze baan, die een 

"heidebaan" was, te herstellen.  

 

We hebben ook een aantal paden aange-

legd, die aanzienlijk bijdragen tot de 

schoonheid en het plezier van ons parcours.  

 

De paden waaraan momenteel wordt ge-

werkt of de oudere die aan herstelling toe 

zijn, zullen tegen het begin van het seizoen 

klaar zijn.  

 

Tenslotte zijn de gebieden zoals bossen en 

rough schoongemaakt en zullen ze in de 

toekomst regelmatig worden onderhouden 

om de bovenste laag van de bodem te ver-

armen en zo de groei van heide en de groei 

van natuurlijke grassen met kleine densiteit, 

die typisch zijn voor de regio, te bevorderen. 

 

Last but not least is het bewateringssysteem 

volledig gemoderniseerd, met als doel ons 

waterverbruik te optimaliseren, wat zoals u 

allen weet in de toekomst een grote uitda-

ging zal worden.  

 

Deze verschillende werkzaamheden waren 

intensief en ingrijpend, maar wij menen dat 

zij in hoge mate hebben bijgedragen tot de 

visuele en kwalitatieve verbetering van ons 

terrein en het meer in overeenstemming 

hebben gebracht met de geest en het oor-

spronkelijke ontwerp ervan.  

D E  B A N E N  

 

ROYAL ANTWERP GOLF CLUB 

Deze vaststelling wordt gedeeld door de 

deskundigen die de R.A.G.C. onlangs naar 

de 1e plaats van de mooiste banen in België 

hebben getild, waar we als leden allemaal 

trots op mogen zijn. 

 

Voor 2023 is routineonderhoud van de baan 

gepland, evenals twee periodes van groot 

onderhoud in maart en september. Tijdens 

deze twee periodes zullen we de greens 

grondig uitboren en inzanden om de struc-

tuur ervan te versterken.  

Dit betekent dat de baan, of althans de 

greens, voor korte tijd gesloten zullen zijn, 

maar deze werkzaamheden zijn van essenti-

eel belang.   

 

Wij vertrouwen erop dat in 2023 het respect 

voor de baan zal verbeteren en dat de spe-

lers meer zorg zullen besteden aan het her-

stellen van hun divots en pitches, het goed 

aanharken van de bunkers en het vermijden 

van het beklimmen van de wanden.  

 

Buggyrijders wordt verzocht kwetsbare ge-

bieden zoals heide, hoog gras enz. te vermij-

den. Het hardwerkende baanpersoneel zal u 

dankbaar zijn. 

 

Jean-François Wauters 
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Een witte olifant of een noodzaak? 

 

Velen van jullie zijn benieuwd naar het pro-

ject rond de technische werkplaats waar we 

thans aan werken. Veel geruchten doen de 

ronde, wellicht doordat er tot hiertoe geen 

communicatie is geweest.  

 

Er zijn nog veel onduidelijkheden waar in 

2023 aan moet worden gewerkt. Wij vinden 

het belangrijk om dit project toe te lichten 

om eventuele misverstanden uit de weg te 

ruimen.  

 

Al meer dan 50 jaar wordt de technische 

infrastructuur tussen holes 2 en 17 van de 

Tom Simpson baan gebruikt als basis van 

ons onderhoudsteam. 

 

Deze technische werkplaats dient ook voor 

de opslag van onze machines, alle gereed-

schappen en de nodige producten voor het 

onderhoud van de golf. 

 

In de afgelopen jaren is er zo goed als niets 

veranderd en zoals u zich kunt voorstellen, 

voldoet deze infrastructuur niet meer aan 

onze huidige behoeften. 

 

Noch de verplichtingen over het welzijn en 

de veiligheid van het baanpersoneel, noch 

de huidige milieunormen worden ingevuld, 

om nog maar te zwijgen over het gebrek aan 

opslagruimte voor onze machines. 

De huidige werkplaats is daarmee volledig 

voorbijgestreefd. 

 

De Raad van Bestuur besliste begin vorig 

jaar om deze situatie ten gronde aan te pak-

ken en om een werkgroep op te richten 

bestaande uit leden van onze club en het 

management om onze huidige en toekomsti-

ge behoeften duidelijk in kaart te brengen. 

 

Als golfclub hebben we de verplichting om 

te voldoen aan de nieuwe milieunormen, om 

oplossingen te bieden voor de energietran-

sitie en om het welzijn en de veiligheid van 

het onderhoudspersoneel te garanderen. 

 

Onze ambitie is ook om een energieneutraal 

project op te zetten met het oog op een 

efficiënt en een kostenbesparend gebruik.   

 

Op basis van deze bevindingen werd het 

snel duidelijk dat de enige reële piste de 

bouw van een nieuwe technische werkplaats 

is. 

 

Er werd een lastenboek opgesteld met een 

beschrijving van onze behoeften en noden 

en na goedkeuring van de Raad van Bestuur 

werden er 4 architecten geraadpleegd. 

 

Het Antwerps kantoor AREAL presenteerde 

ons het project dat het beste aan onze ver-

wachtingen voldeed. 

 

Samen met hen is er een conceptuele studie 

gestart die al snel bevestigde dat de huidige 

locatie geen optie is om heringericht te wor-

den of om er een nieuw project te bouwen. 

 

We hebben een andere locatie gezocht en 

er werd gekozen voor de ruimte achter het 

huis aan de 9 van de Tom Simpson baan. 

 

De ruimte op deze locatie laat toe een nieu-

we technische werkplaats te bouwen met 

een minimum aan geluids- en esthetische 

overlast en tegelijkertijd het voordeel heeft 

van een zeer goede bereikbaarheid. 

 

De werkgroep heeft samen met de architect 

gesprekken opgestart met de gemeente 

Kapellen en het Vlaamse Gewest over de 

haalbaarheid van het project. 

 

Deze gesprekken evolueren gunstig en we 

verwachten op korte termijn een officieel 

antwoord wat dan de mogelijkheid biedt om 

een stedenbouwkundige vergunning aan te 

vragen. 

 

Daarnaast zijn er ook gesprekken opgestart 

met een aantal financiële partners om een 

financieringsvoorstel te krijgen. 

 

Het project vordert goed en we hopen vrij 

snel een presentatie aan alle leden te kun-

nen doen. 

 

Kortom, deze nieuwe werkplaats is een 

noodzaak en zeker geen witte olifant. 

 

Philippe d’Archambeau 
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kaart toelaat, zowel aan de toog als aan de 

nieuwe automaat. 

 

Wij wensen u spannende wedstrijden toe en 

een heerlijke break op hole 9 ! 

 

Save de date 

 

Op zaterdag 26 augustus vieren we de 

135ste verjaardag van onze club ! 

De cabane op hole 9 zal u bij elke officiële 

wedstrijd verwelkomen. 

 

Tevens zullen wij voor een opening zorgen 

ter gelegenheid van commerciële wedstrij-

den of andere omstandigheden die het 

noodzaken. 

 

Voorts is de cabane thans met internet 

voorzien, hetgeen een betaling per bank-

We beschikken dan over een grote tent 

die ons toelaat een feest te bouwen in 

overeenstemming met de belangrijkheid 

van het evenement. 

 

Meer details volgen later, maar noteer 

alvast deze datum in uw agenda voor deze 

viering van onze « Family of Golfers ».  

 

Carine Stoop-O 

H O U S E  &  S O C I A L  C O M M I T T E E  

ROYAL ANTWERP GOLF CLUB 

Bij golf is étiquette de verzameling regels die de 

sport regelen, of het nu gaat om respect voor 

andere spelers, strafpunten tijdens het spel of 

correcte kleding. 

 

We zouden gemakkelijk een heel nummer kun-

nen wijden aan étiquette alleen, maar we zullen 

ons beperken tot de meest voorkomende over-

tredingen, die zeer irritant zijn voor degenen die 

het ondergaan. 

 

Kom opdagen bij de start, minstens 10 minuten 

voor de aangekondigde tijd. U voorkomt de 

nervositeit van uw speelpartners en u zal veel 

meer ontspannen uw parcours aanvangen. 

 

Repareer uw divots op de fairway; het is zo ge-

beurd en u helpt de baan in goede conditie te 

houden. 

 

Probeer "goed" te harken en verwijder alle spo-

ren van je doorgang door een bunker. Er is niets 

zo irritant als gestraft worden door een slechte 

lie door de nalatigheid van een speler voor je. 

En, heel belangrijk, vergeet niet de bunkers op 

het laagste punt te betreden en te verlaten om 

schade aan de muren te voorkomen. Denk er 

ook aan dat het gebied tussen een bunker en de 

green ontoegankelijk is voor trolleys.  

 

Zorg dat je een pitchfork op zak hebt alvorens af 

te slaan om uw pitches op de greens te herstel-

len. Denk eraan, als je een bal op de green slaat, 

zal er altijd schade zijn aan het oppervlak. Je 

moet het vinden en herstellen. Zoek en repareer 

dan een andere pitch die door een vorige speler 

is gemist. Als je op de green een spoor ziet die 

hersteld moet worden, doe dat dan.  

 

Respecteer de spelers buiten uw spel door niet 

onnodig uw stem te verheffen. Vermijd wan-

hoopskreten of overdreven uitingen van vreug-

de. 

 

Tempo en snelheid van spelen: traag spel is de 

vloek bij golf. Denk hieraan in elke fase van het 

spel, zodat je zo snel mogelijk kunt spelen zonder 

het spel achter je te hinderen.  

 

Speel je bal altijd zonder vertraging. Het is essen-

tieel om altijd bij je bal te zijn, klaar om te slaan, 

wanneer je aan de beurt bent. Als je om een of 

andere reden niet klaar bent, moedig dan een van 

je medespelers aan om voor je te slaan.  

 

Als u een buggy gebruikt, blijf dan op de paden 

en binnen de toegestane zones. Het hoge gras in 

de roughs moet vermeden worden en heidege-

bieden zijn ten strengste verboden voor trolleys 

en buggy's.  

 

Draag bij tot de naleving van de etiquetteregels 

door uw partners te wijzen op hun mogelijke over-

tredingen; het hen zeggen is niet respectloos zijn, 

laten we de rollen niet omdraaien… 

G O L F  E T I Q U E T T E  

 
Clubkampioenen 2022 

 
Dames :  

Joan Van Waetermeulen 
 

Heren : 
Ryan Lundh 

 

Clubkampioenen Senior 2022 

 
Dames : 

Stéphanie Van der Hofstadt 
 

Heren :  

Jean-François Wauters 

 

Clubkampioenen Super  

Seniors 2022 

 
Dames :  

Marleen Nijhof 
 

Heren :  

Ariel Roger-Paris 
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Pros 

Greenkeepers 

Barry Williams Richard Dyke Thibeau Van Hooydonck Thiery Leroy Ben Willemsen 

Greenkeepers Caddiemasters 

Eddy Michielsen  Bob Jansens Maxime Auer Sammy Hagendijk Danny Matthyssens 

Management 

Philippe Nowé Frédéric De Vooght Dominique Gallé 

Kitchen 

Didier De Vooght Aubin Van Waetermeulen Bart De Vos Marc De Vos Panatda Yangsoy 

Bar 

Paulien De Vries Sandy Selis Zeljka Ilickovic Eline Kerstens Shannon Van Wellen 

Marcel Peeters 
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