09 maart 2021

Versoepeling coronabeperkingen

•

Vanaf 16 maart is het ook voor volwassenen
weer toegestaan om in flights van vier personen
te spelen. Reden voor de golfclub om, weliswaar
onder strikte voorwaarden, ook voor hen weer
een beperkt aantal wedstrijden te organiseren.

•
•
•

Wekelijkse wedstrijden
Vanaf 16 maart gaan we weer starten met de
wekelijkse wedstrijden.
• De senioren-mix start al op 16 maart.
Voor deze wedstrijd kan nog ingeschreven
worden tot donderdagavond 9 maart.
• De dames beginnen op donderdag 18 maart.
• Als laatste start de herenochtend op
maandag 22 maart.
Het aantal spelers dat deel kan nemen aan de
wedstrijden wordt mogelijk tot het begin van de
zomertijd beperkt.

•
•

Overige wedstrijden
•

De spelregelwedstrijd van H&R op 23 maart
vervalt. De uitleg / toelichting op de vragen na
afloop maken een wezenlijk onderdeel uit van
deze wedstrijd. Omdat de horeca is gesloten, is
dit nu niet mogelijk.
We hopen dat we vanaf april ook met de andere
wedstrijden mogen starten. Zodra hier meer
over bekend is, zullen wij je informeren.

•

Je moet minimaal 1,5 meter afstand houden
van je flightgenoten.
Je betaalt voorlopig geen inschrijfgeld.
Bij aankomst pak je zelf je scorekaart uit het
bakje in de hal en loop je direct door naar
hole 1.
Scorekaarten worden niet uitgewisseld. Je
schrijft je eigen kaart en bepaalt wie binnen
de flight je marker is. Deze noteert op zijn
kaart ook jouw scores, dit als controle. In
geval van twijfel kan de wedstrijdcommissie
bij de marker de scores opvragen.
Na afloop ga je direct naar huis.
Je hebt op de dag van de wedstrijd tot 18.00
uur de gelegenheid om je score elektronisch
in te voeren. Scores ingevoerd na 18.00 uur
worden niet in de uitslag opgenomen.
Let op: alleen scores registreren via de app
van E-Golf4U of d.m.v. je browser via deze
link: https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil. Dus
niet via de app van golf.nl! Deze worden niet
doorgestuurd naar E-Golf4U en daarom niet
in de uitslag meegenomen.
De wedstrijdleiding maakt de uitslag zo snel
mogelijk bekend.
Na afloop is er geen prijsuitreiking.

WHS
Maandag 1 maart is het World Handicap
Systeem van start gegaan en deze geldt dus ook
bij de wedstrijden. Bij Mijn Bergvliet kun je zien
wat je WHS-handicap is. Je baanhandicap kun je
opzoeken in de nieuwe handicaptabellen, die
inmiddels zijn opgehangen op de bekende
plaatsen.

Coronaregels wedstrijden
We kunnen de wedstrijden alleen spelen als
iedereen zich aan de coronaregels houdt.
We zetten deze nog even op een rijtje.
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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet.

