13 juni 2021
Inschrijven betekent dat je je vastlegt voor alle
speeldata.

Clubkampioenschap Matchplay
Welke dame en heer worden de clubkampioen
Matchplay 2021?

Klik hier voor uitgebreide informatie en het
wedstrijdreglement 2021.

Ook dit jaar heeft de wedstrijdcommissie gekozen
voor de spelvorm Knock-out Matchplay, echter
met dit verschil dat nu tijdens de halve finales en
de finale een reguliere matchplaywedstrijd wordt
gespeeld.
Het programma, dat in twee weekenden wordt
gespeeld, ziet er als volgt uit:
•

•

•

•

De Bergvliet Matchplaydag
Op zondag 1 augustus, de finaledag van de CK
Matchplay kunnen de afvallers van de poulewedstrijden en van de halve finale vrijblijvend
deelnemen aan deze matchplaywedstrijd. Zijn er
daarna nog starttijden beschikbaar, dan kunnen
leden, die niet aan het clubkampioenschap
hebben deelgenomen, zich hiervoor inschrijven.
Door deze wedstrijd voor de finale te spelen, is er
publiek voor de finalisten.

3 juli - 1e poulewedstrijd
De poulewedstrijd staat open voor alle leden
van Golfclub Bergvliet van 16 jaar en ouder,
ongeacht de hoogte van hun handicap. De
spelwijze is 3x6 holes knock-out matchplay.
4 juli - 2e poulewedstrijd
De 16 beste spelers van zaterdag gaan door
naar de 2e poulewedstrijd. De spelwijze is ook
nu 3x6 holes knock-out matchplay.
De nummers 1 en 2 uit een flight, in totaal 8
spelers, gaan door naar de halve finale op 31
juli.
31 juli - halve finale
De 8 beste spelers van 4 juli strijden in twee
flights om een plaats in de finale. De spelwijze
is een reguliere matchplay-wedstrijd.
1 augustus - finale
De nummers 1 van zaterdag 31 juli spelen om
de 1e en 2e plaats. De nummers 2 spelen om
de 3e en 4e plaats. De speelwijze volgens een
reguliere matchplay-wedstrijd.

Kom jij ook kijken?
Kun je niet alle dagen spelen en wil je toch de
gezellige sfeer proeven dan ben je van harte
welkom!

Extra handjes
Hulp is welkom: met spotters op hole 1 en andere
hulp bij de matchplay-wedstrijd.
Meld je aan bij de wedstrijdcommissie, die dat
zeer zal waarderen!
E-mail: weco@golfclubbergvliet.nl.
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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet.

