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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

26 februari 2021 
 

World Handicap System van start 

Maandag 1 maart gaat het World Handicap 
Systeem van start. Je EGA-handicap is dan 
definitief vervangen door je WHS-handicap en 
ook de berekening van je handicap gebeurt 

voortaan op een andere manier. De H&R-

commissie heeft dit in de eerdere nieuwsbrieven 
toegelicht. Je kunt deze hier nog eens nalezen.  

 
 

Nieuwe handicaptabellen 

Vanaf 1 maart zijn ook de handicaptabellen 
aangepast. De EGA-handicap is vervangen door 
de WHS-handicap, in de tabellen kortweg 

handicap genoemd. De baanhandicap is wat de 

playing handicap in het EGA-systeem was.  

 

 

Uitvouwboekje WHS 

Dit handige uitvouwboekje bevat alle 
bijzonderheden en details over het WHS-

systeem, inclusief berekeningen en voor-
beelden. Je kunt het nog steeds afhalen bij de 

receptie. 
 
 

Baan nog niet qualifying 

De golfbaan van Bergvliet ligt er inmiddels een 

stuk beter bij, maar is nog niet qualifying. We 

moeten nog even geduld hebben voor we het 

WHS-systeem daadwerkelijk op onze golfbaan 
kunnen toepassen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Voorjaarscompetitie afgelast 

Op dit moment is het door de coronacrisis niet 
toegestaan om wedstrijden te spelen en is de 
kans uiterst gering dat dit eind maart wel kan. De 
NGF heeft daarom moeten besluiten om de 

voorjaarscompetitie 2021 voor het tweede jaar 

op rij te annuleren. De NGF gaat er vooralsnog 
van uit dat de jeugdcompetitie en de najaars-

competitie wel gespeeld kunnen worden.  
 
 

Bergvliet Covid Eclectic 

Meer dan 80 leden nemen deel aan de Eclectic 
wedstrijd en leveren al volop hun kaarten in. Dat 

dit zo’n succes is, hadden we niet verwacht. Wij 

streven ernaar om elke weekend de tussen-

standen op de website te publiceren. In de 

laatste week zullen we dit vaker doen. Je vindt 
de tussenstanden onder het kopje Nieuw op de 

website. 
Gedurende het gehele toernooi wordt met een 

vaste handicap gerekend, de EGA playing 

handicap per 20 februari 2021. Van iedere 

deelnemer worden van alle ingeleverde kaarten 
de laagste scores per hole bij elkaar opgeteld en 
hiervan wordt de helft van de EGA playing 

handicap afgetrokken om zo tot de eindscore te 
komen. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

Gezien de huidige situatie rondom het corona-

virus verwachten we dat de ALV pas op langere 
termijn gepland kan worden. Wij houden je op 

de hoogte. 
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/golfclub-bergvliet/nieuwsbrieven-index
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/handicap-en-golfregels/handicap/handicaptabellen
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nieuw-op-de-website

