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

 

9 februari 2022 

 

Regelwedstrijd 19 maart - SHOTGUN 

 

Dit jaar organiseert de H&R Commissie, ervan 

uitgaand dat de coronamaatregelen ons dan niet 

meer belemmeren, weer een aparte wedstrijd 

waarbij het om de regeltjes gaat, echter wel iets 

anders dan voorgaande jaren. We starten namelijk 

allemaal samen (shotgun), waardoor iedereen 

ongeveer tegelijk binnen is en we direct aan de 

slag kunnen met de uitleg en het nakijken van de 

antwoorden. Hierdoor wordt de totale tijd 

aanzienlijk ingekort en hoeven vroege starters niet 

meer eindeloos te wachten op de uitslag en de 

toelichting op de vragen.  

Er is nog voldoende plaats voor deelnemers dus 

schrijf je in!  

 

 

Regelavonden 

 

Om je goed voor te bereiden op het qualifying 

seizoen en alle wedstrijden die weer op stapel 

staan organiseert de Handicap en Regelcommissie 

net als voor de coronatijd weer een informatie-

avond voor alle leden van Golfclub Bergvliet.  

Er is veel veranderd en door alle corona-

beperkingen is er geen gelegenheid geweest een 

avond te organiseren. Maar wij gaan er vanuit dat 

het binnenkort weer kan. 

 

Op woensdag 23 maart organiseren we een regel-

avond speciaal voor alle competitiespelers. 

Aanvangstijd 19:30 uur. 

 

 

Begin april organiseren we deze avond voor alle  

overige leden. Je wordt nog geïnformeerd over de 

juiste datum en aanvangstijd. 

 

 

Wintergreens 

 

Als gevolg van de overvloedige regenval in de 

afgelopen maanden was het voor de greenkeepers 

niet mogelijk om de wintergreens duidelijk anders 

te maaien dan de fairway. Gevolg hiervan is dat de 

afbakening van de wintergreens niet erg duidelijk 

is. Maar de winterhole en blauwe paal zijn wel 

duidelijk en die geven dus de wintergreen aan.  

Als de zomergreen in gebruik is dan is de winter-

green dus de verkeerde green. Zie regel 13.1F: 

verkeerde green die verplicht moet worden 

ontweken. Overtreding van deze regel levert twee 

strafslagen op. 

 

Is de wintergreen niet geheel duidelijk, neem dan 

een cirkel met een straal van ongeveer 3 meter in 

gedachten en ontwijk dat gedeelte volledig, dus 

ook met innemen van je stand. 

 

Wanneer spelers de wintergreen niet ontwijken, 

wordt deze steeds slechter. Het is dan wel erg 

vervelend als je wilt putten op de wintergreen en 

je bal rolt helemaal verkeerd doordat er een grote 

plag bij de hole is uitgeslagen.  
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Hindernispalen 

 

Het zal eenieder al opgevallen zijn dat alle 

hindernispalen uit de baan zijn gehaald. Dit is niet 

omdat er geen hindernissen meer zijn maar omdat 

ze toe waren aan een nieuwe verfbeurt.  

Bovendien worden alle gele palen rood gemaakt 

en dit heeft als reden dat na de nodige vragen van 

spelers, opmerkingen van de greenkeepers en 

uitvoerig overleg met de nodige regelkenners we 

tot de conclusie zijn gekomen dat het onderscheid 

tussen gele en rode hindernissen dermate gering 

is geworden door de nieuwe regels dat alles 

terugbrengen naar alleen rode hindernissen een 

terechte keus is. Dit is ook in lijn met vele andere 

banen waar dit al veel eerder is ingevoerd. 

 

 

Local rules 

 

Ons is gebleken dat de kennis van de geldende 

plaatselijk regels onder de leden (te) beperkt is.  

Zo is bijvoorbeeld bij weinigen bekend dat je zowel 

op hole 6, hole 12 als op hole 15 een provisionele 

bal mag slaan als niet geheel duidelijk is of de bal 

al dan niet in de hindernis ligt en dat bij het 

toepassen van deze regel de ontwijkopties van de 

hindernis mogen worden gebruikt. En dat ondanks 

dat jarenlang een informatiebord bij hole 15 heeft 

gestaan. Voor de tekst verwijzen we naar de 

website, zie Plaatselijke regels. 

De kennis van de plaatselijke regels willen wij toch 

wat meer bekend maken en dit onderwerp zal 

uiteraard tijdens de regelavond begin april aan de 

orde komen.  

 

Hole 18 

 

Regelmatig krijgen wij vragen over hole 18, de 

dropping zone hierop en de ellende van ballen die 

in het water rollen als ze niet hoog genoeg zijn 

aangespeeld. En wat te doen met een bal in de 

verboden speelzone, aangegeven door rode palen 

met een groene kop. 

Hierin komen enkele veranderingen zoals het 

verplaatsen van de dropping zone om tijdrovend 

heen en weer lopen weg te nemen en een wat 

andere invulling van de “rough” achter de green. 

Hierover gaan wij jullie later nader informeren.  

 

 

Vragen 

 

Heb je vragen over (plaatselijke) regels of andere 

technische vragen aarzel dan niet om een van de 

commissieleden te benaderen of een mailtje te 

sturen naar henr@golfclubbergvliet.nl. Wij zullen 

jullie graag helpen. 

 

Namens de H&R Commissie, 

 

Ben Teunissen 

Hein van Stokkom 

Kees Huijgens 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/handicap-regelgeving/plaatselijke-regels-verkort
mailto:henr@golfclubbergvliet.nl

