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14 juli  2021 

 

CK Matchplay in het water gevallen 

 

Na een mooie eerste dag werd op zondag 4 juli de 

tweede ronde van de clubkampioenschappen 

matchplay afgewerkt. Net als de dag ervoor 

zouden er 3x6 holes matchplay worden gespeeld. 

Vanaf halverwege de middag viel de regen met 

bakken uit de hemel en werd de baan 

onbespeelbaar. Alleen de eerste 6 holes werden 

meegeteld voor de stand. De halve finales en 

finales worden in het weekend van 31 juli en 1 

augustus gespeeld. 

Lees hier het wedstrijdverslag. 

 

 

De Bergvliet Matchplaydag 

 

Op zondag 1 augustus kunnen de afvallers van de 

poule-wedstrijden en van de halve finale 

deelnemen aan de matchplaywedstrijd, die vooraf 

gaat aan de finale van CK Matchplay. Zijn er daarna 

nog starttijden beschikbaar, dan kunnen leden, die 

niet aan het clubkampioenschap hebben 

deelgenomen, zich hiervoor via “Mijn Bergvliet” 

inschrijven. Door deze wedstrijd voor de finale te 

spelen, hopen we voldoende publiek op de been 

te krijgen voor de finalisten. 

 

 

Rydercup 2021 

 

De teamindeling is bekend. Benieuwd wie er voor 

Amerika uitkomt en wie voor Europa deelneemt. 

Kijk hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitatiedag ladies 

 

De Ladies Invitatiedag van 5 augustus 2021 is 

gecanceld. Dit i.v.m. de nieuwe corona-

maatregelen, waardoor de dag niet ingevuld kan 

worden zoals gebruikelijk en dit ten koste gaat van 

de gezelligheid. 

 

 

Maandmedal, iets voor jou? 

 

Wist jij dat je ook in het weekend kunt deelnemen 

aan wedstrijden van de golfclub? Sportief kijken 

waar je staat. De maandmedal is een wedstrijd 

met wat meer wedstrijdelement, maar ook met 

een gezellig samenzijn achteraf.   

Dit jaar worden er nog 3 wedstrijden gespeeld: 

• zaterdag 21 augustus 

• zondag 5 september 

• zondag 10 oktober - finaledag 

Meer informatie vind je hier. 

 

 

Wedstrijden in augustus 

 

Op 15 augustus worden op de par 3 baan Dame 

vraagt Heer georganiseerd. 

Het Clubkampioenschap Strokeplay wordt in het 

weekend van 28 en 29 augustus gespeeld.  

Voor beiden wedstrijden kun je je inschrijven via 

“Mijn Bergvliet”. 

  

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/2021-07-04-ck-matchplay
https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1057/rydercup-2021-teamindeling.pdf
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/maandmedal
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Meer plezier met de juiste kleur tee 
 

Als je van de juiste kleur tee speelt, heb je minder 

te maken met hindernissen of lastige gebieden, 

bereik je gemakkelijker de green en maak je meer 

kans op een par of birdie. Hierdoor gaat je 

succesbeleving omhoog en daarmee je 

spelplezier. Bovendien kun je meer snelheid in je 

spel houden.  

 

Maar welke tee past nu het beste bij jou?  

Dit is te zien op de afbeelding hieronder. Aan de 

hand van hoe ver je kunt slaan, zie je welke kleur 

tee het beste bij jouw spel past. 

Hieronder zie je het advies voor de kleur tee op 

basis van de afstand van je geslagen bal. 

 

afstand kleur van de tee 

tot  125 meter oranje 

van 125 tot 160 meter rood 

van 160 tot 190 meter blauw 

van 190 tot 225 meter geel 

verder dan 225 meter wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speel je vanaf een andere tee, dan is ook het 

aantal slagen dat je meekrijgt anders. 

 

Af en toe van een andere tee spelen 

Van elke kleur tee – oranje, rood, blauw, geel of 

wit – is een baan anders. Door af en toe van een 

andere kleur tee te spelen, merk je dat de baan er 

steeds anders uit ziet en lijkt het alsof je op een 

andere baan speelt. 

We vragen je wel dit alleen te doen als het rustig 

is in de baan. 

 

Keuze van een tee in een wedstrijd 

Neem je deel aan een wedstrijd, dan kun je bij je 

inschrijving aangeven vanaf welke tee je af wilt 

slaan.  

 

 

 

 

 


