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

 

7 april 2021 

 

Wedstrijden komende periode 

Al een paar weken worden, met inachtneming van 

de geldende coronabeperkingen, de wedstrijden 

van de herendag, damesdag en seniorenmix 

gespeeld.  

Binnenkort starten er meer wedstrijden: 

• Baronnen op maandagavond 12 april 

• WoensdagAvondCompetitie op 28 april 

• Maandmedal op zaterdag 24 april. 

 

Vlaggetjesdag / Handicartwedstrijd 

Stichting Handicart maakt het mogelijk dat ook 

minder valide spelers kunnen golfen door gebruik 

te maken van een buggy tegen gereduceerd tarief. 

De vlaggetjesdag is een funwedstrijd, waarvan het 

inschrijfgeld, wat hoger  dan gebruikelijk, volledig 

ten goede komt van Stichting Handicart. Wij 

bevelen deze sponsorwedstrijd  dan ook van harte 

aan.  

De vlaggetjesdag wordt gespeeld op Koningsdag, 

27 april. Wij hopen dat terras en restaurant dan 

weer open zijn, voorwaarde om deze wedstrijd  

door te laten gaan. 

 

Rydercup 

Om de twee jaar organiseert Golfclub Bergvliet 

de Ryder Cup. Bij deze teamwedstrijd speelt 

"Europa tegen Amerika". Ieder continent wordt 

vertegenwoordigd door drie teams van elk 12 

spelers. De wedstrijd over drie aaneensluitende 

dagen wordt dit jaar gehouden op vrijdag 23 juli, 

zaterdag 24 juli en zondag 25 juli. Later volgt 

meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergvliet Covid Eclectic 

Het organiseren van de Covid Eclectic wedstrijd 

door de wedstrijdcommissie was een schot in de 

roos. Tussen 20 februari en 2 april zijn meer dan 

500 kaarten gelopen. De uitslag en het verslag 

staan op de website.  

 

Update golfhorloges 

Hole 18 wordt nog steeds niet juist weergegeven 

op diverse golfhorloges. Garmin is geïnformeerd 

over de nieuwe situatie, maar ondanks regelmatig 
contact krijgt de stichting geen nadere informatie 

van Garmin en rest ons alleen geduld.  De horloges 
van Tomtom worden niet meer bijgewerkt. 

 

De weg kwijt op de website 

Tijdens de Bergvliet Covid Eclectic bleek dat niet 
alle leden de geplaatste tussenstand snel konden 

vinden. Omdat voor leden alleen aanpassingen 

van de website van belang zijn, hebben wij op de 

startpagina van de website een linkje NIEUW 
staan. Hier vind je alle recent geplaatste updates.  

Ga hiervoor naar: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub 

en klik bovenaan op NIEUW.  

 

App E-Golf4U installeren 

Nogal wat leden hebben problemen met het 

installeren van de app van E-Golf4U. De uitleg vind 
je hier. 
 

World Handicap System 

Over het World Handicap System verschijnt zo 

snel mogelijk een aparte nieuwsbrief.  

 
 
 
 
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/wac-2021
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub
https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1025/installeren-app-e-golf4u.pdf

