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

 

17  februari 2022 

 

Jeugdnieuws 

 

Golfclub Bergvliet heeft een actieve jeugdafdeling. 

De meeste jeugdleden nemen deel aan het JOP, 

het eigen JeugdOpleidingsPlan van Golfclub 

Bergvliet. De jeugdleden spelen regelmatig 

wedstrijden en kunnen deelnemen aan de NGF-

competitie. 

Uitgebreide informatie vind je op onze website. 

 

 

Wedstrijdkalender jeugd 

 

6 maart Kickoff wedstrijd 2022 

20 maart The Players Championship 

10 april The Masters 

22 mei PGA Championship 

19 juni US Open 

17 juli The Open 

11 september Clubkampioenschappen 

2 oktober Dutch open 

16 oktober Bergvliet Championship finale 

20 november Funwedstrijd 

11 december Afsluitwedstrijd 2022 

 

Beginnende jeugdleden spelen hun wedstrijd op 

de Par3 baan, meer gevorderde jeugd speelt op de 

18-holes baan. 

De maandelijkse wedstrijden vernoemd naar 

internationale golftoernooien tellen mee voor de 

overal ranking. In oktober wordt de afsluitende 

finaledag gehouden.  

De clubkampioenschappen Matchplay, Strokeplay 

en Par3 zijn ook toegankelijk voor jeugdleden, die 

niet deelnemen aan het JOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGF competitie jeugd 

 

In de maanden juni en juli worden de NGF-

jeugdcompetitie gespeeld. Golfclub Bergvliet 

neemt hieraan deel met twee teams. Het eerste 

team speelt de wedstrijden op de grote baan, het 

tweede team op de Par3-baan. 

 

 

Vrijwilligers Dutch open 

 

Van 26 t/m 29 mei 2022 wordt op de Bernardus 

golfbaan in Cromvoirt de Dutch Open gespeeld. 

Je kunt je nog tot 28 februari als vrijwilliger 

aanmelden bij:  

Sjef de Wit  

E: secretaris@golfclubbergvliet.nl 

 

 

Algemene ledenvergadering 

 

Dinsdag 22 maart wordt de halfjaarlijkse ALV 

gehouden.  

Wij zijn verheugd dat dit een bijeenkomst zonder 

beperkingen kan zijn, waar alle leden weer van 

harte welkom zijn. Er zal daarom geen elektro-

nische stemming plaatsvinden.  

De vergaderstukken worden tijdig beschikbaar 

gesteld. 

 

 

Lustrum in 2022 

 

Op 26 maart 2022 is het 20 jaar geleden dat 

Golfclub Bergvliet werd opgericht. Degene die al 

die tijd al lid zijn, weten vast nog dat de golfclub al 

bestond voor er gespeeld kon worden op de 

golfbaan. 

In de loop van het jaar worden er diverse 

activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt het 

lustrumweekend op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 

juli. 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub

