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

 

30 maart 2022 

 

Start NGF competitie voorjaar 2022 

 

Op zondag 3 april 2022 start de NGF-voorjaars-

competitie 2022. Door corona heeft de competitie 

2 jaar stil gelegen, maar nu betreden 7 teams van 

Golfclub Bergvliet (2 dames- en 5 herenteams) 

weer het strijdperk. Daarnaast doen vanaf juni nog 

2 jeugdteams mee met de NGF-jeugdcompetitie. 

De poules waar onze teams in spelen bevatten 

golfclubs uit diverse streken van het land. 

Sommige blijven wat dichter bij huis, anderen 

moeten naar Zeeland of Zuid-Holland.  

Wat de NGF-competitie voor spelers vaak 

aantrekkelijk maakt is dat er matchplay gespeeld 

wordt. De ervaring leert dat er gaande de 

competitie een gezellige band ontstaat tussen de 

teams in een poule. Daarom ziet iedereen uit naar 

vijf sportieve en gezellige zondagen.  

Wil je weten wie er in de diverse teams zitten of 

wat de uitslagen van de wedstrijden zijn, kijk dan 

hier op de website. 

 

 

Maandmedal 2022 

 

Op 17 april, eerste Paasdag wordt de eerste 

maandmedal gespeeld. Dit jaar zijn er weer 6 

wedstrijden, met aansluitend de finale. Na afloop 

van elke maandmedal vindt er per categorie een 

prijsuitreiking plaats, met leuke prijzen. 

Wil je je meten met de serieuze golfers of heb je 

gewoon zin in een heerlijk rondje golf, geef je dan 

op en doe gezellig mee. Je kunt je voor de eerste 

maandmedal nog aanmelden tot 8 april.  

Klik hier voor uitgebreide informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregelavond 19 april 
 

De H&R-commissie organiseert op 19 april een 

spelregelavond, een mooie gelegenheid om je 

kennis bij te houden en uitleg te krijgen over de 

spelregels. 

De avond is toegankelijk voor alle leden.  

   Datum  19 april  

   Aanvang 19.30 uur 

   Locatie Restaurant 

Graag vooraf aanmelden via een e-mail naar 

henr@golfclubbergvliet.nl 

 

 

Vlaggetjesdag op 27 april 
 

De vlaggetjesdag is een van de meest gezellige 

wedstrijden van 

het jaar en zeer de 

moeite waard om 

aan deel te nemen.  

 

Het inschrijfgeld, 

wat hoger dan 

gebruikelijk, komt 

volledig ten goede 

van de Stichting 

Handicart, die het 

mogelijk maakt dat 

ook minder valide spelers kunnen golfen door 

gebruik te maken van een buggy tegen 

gereduceerd tarief.  

De dresscode is vanwege Koningsdag oranje en/of 

rood-wit-blauw. 

Meer informatie over deze wedstrijd vind je hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/competitie-spelen/ngf-competitie-voorjaar-2022
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/maandmedal
mailto:henr@golfclubbergvliet.nl
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/vlaggetjesdag
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Golfbaan moeilijk bereikbaar 

 

In april worden de Salesdreef en Meerberg 

opnieuw geasfalteerd. Dit heeft gevolgen voor de 

bereikbaarheid van de golfbaan. 

 

• 4 t/m 8 april 

De Meerberg is tussen de golfbaan en het 

Bergse Pad (richting Teteringen) afgesloten. 

Via de andere kant (richting het kanaal) is de 

weg wel open. 

• vrijdagmorgen 8 april 

De oprit naar de golfbaan is dicht tussen 6 en 

10 uur in de ochtend. Je rijdt dan via de 

achterkant bij Ter Aalst (tussen hole 5 en hole 

12) naar de parkeerplaats. 

• 11 t/m 21 april 

De Salesdreef is afgesloten tussen de golfbaan 

en het kanaal. Je kunt de golfbaan dan alleen 

vanuit de richting Teteringen bereiken. 

 

 

 


