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

 

29 maart 2021 

 

Baan vanaf 1 april qualifying 

De H&R commissie heeft vorige week zowel de 

18 holes wedstrijdbaan alsook de 9 holes PAR3 

baan beoordeeld en haar bevindingen gedeeld 

met de greenkeepers. De door de commissie 

geconstateerde gebreken zijn inmiddels hersteld 

en vandaag is in goed overleg met de 

greenkeepers besloten om beide banen met 

ingang van 1 april aanstaande weer qualifying te 

laten zijn. 

 

 

Dringend verzoek m.b.t. de baan 

Naast de gebreken die door de greenkeepers 

worden hersteld, zoals kapotte of verrotte out of 

bounds palen, hebben we ook een aantal 

gebreken geconstateerd die te maken hebben 

met spelersdiscipline. 

OK, we hebben te maken met de maatregelen 

vanwege het coronavirus. In het begin was veel 

onduidelijk en spannend wat wel en wat niet 

mocht / verstandig was. Inmiddels is er veel 

meer duidelijkheid gekomen en met name het 

aanharken van de bunker is, met gebruikmaking 

van een handdoekje, veilig te doen. Betreden en 

verlaten van de bunker langs de LAGE kant wordt 

niet belemmerd door corona. Repareren van 

pitchmarks op de green en het terugleggen van 

uitgeslagen plaggen wordt ook niet belemmerd 

door de coronamaatregelen en toch is het ons 

opgevallen dat hier een enorme sleet in is 

ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij roepen dan ook alle leden op om vanaf nu 

deze discipline weer terug in het spel te brengen, 

waardoor niemand meer verrast wordt door de 

ligging van zijn bal precies achter een plag of in 

een diepe voetstap in de bunker.  

Denk er ook aan dat vanaf 1 april de winterregel 

“plaatsen” niet meer van kracht is. Vanaf dan 

moet je de bal spelen zoals hij ligt. Uiteraard 

geldt wel regel 16.3 voor de ingebedde bal. 

 

 

Qualifying kaart 

Als je een qualifying kaart loopt - en let op dat de 

wekelijkse wedstrijden vanaf nu ook weer 

qualifying zijn - dan moet je je score op de juiste 

wijze invoeren. Dat betekent dat je voor elke 

hole het gemaakte aantal slagen moet invullen. 

Omdat het WHS niet uitgaat van stableford-

punten kun je dus ook geen “0”-score meer 

invoeren. Je moet altijd het gemaakte aantal 

slagen invoeren en als je de bal hebt opgepakt, 

dan moet je een netto dubbel bogey invoeren of, 

als je dat gemakkelijker vindt, 11 of 12 slagen 

invullen. Het systeem rekent dat namelijk terug 

naar de netto dubbel bogey. 

 

 

World Handicap System 

Op korte termijn komt de Handicap & Regel 

Commissie met meer inhoudelijke informatie 

over het World Handicap Systeem. 


