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13 mei 2022 

 

Matchplay kampioenschappen 

 

Bergvliet Knock-out Matchplay kampioenschap 

2022 voor dames en heren 

 

Op zaterdag 11 juni aanstaande start de 

poulewedstrijd voor het clubkampioenschap 

Matchplay. De finale wordt gespeeld over twee 

dagen in het weekend van 18 en 19 juni.  

De wedstrijd staat open voor leden van 16 jaar of 

ouder. Jeugdleden jonger dan 16 jaar mogen zich 

inschrijven mits zij op de dag van inschrijven een 

handicap hebben van 16.0 of lager. 

 

De speeldagen 

 
11 juni  -  poulewedstrijd 
Er wordt met flights van 4 personen gespeeld. De 

spelwijze is 3 x 6 holes knock-out matchplay,  

waarbij iedere speler per 6 holes steeds tegen een 

andere speler uit de flight speelt. Op deze manier 

kan er sneller naar een eindstrijd worden toe-

gewerkt. Dat betekent wel dat het aantal 

deelnemers daarop wordt afgestemd. Indien het 

aantal inschrijvingen geen veelvoud is van 4 dan 

komen de spelers die het laatst ingeschreven 

hebben op een wachtlijst, dus schrijf je tijdig in! 

Er gaan maximaal 8 spelers naar de volgende 

ronde. 

 

18 juni  -  ½ finale 

De 8 beste spelers van 11 juni spelen in 2 flights 

van 4 personen, de spelwijze volgens een reguliere 

matchplay wedstrijd. De nummers 1 van de flight 

spelen op de zondag om de 1e plaats en de 

nummers 2 om de 3e en 4e plaats. 

 

19 juni  -  finale 
De nummers 1 van zaterdag 18 juni spelen om de 

1e en 2e plaats. De nummers 2 spelen om de 3e en 

4e plaats. Dus 2 flights van 2 personen, de spel-

wijze volgens een reguliere matchplay-wedstrijd. 

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement 

Het wedstrijdreglement is te vinden op onze site! 

 

Extra handjes  

Kan je niet alle dagen spelen en wil je toch van de 

gezellige sfeer proeven dan ben je van harte 

welkom! Hulp is altijd welkom: met spotters op 

hole 1 en andere hulp bij de matchplay wedstrijd. 

Ook spelers kunnen zich hier voor opgeven, wij 

zorgen dan voor een starttijd die daar bij past. 

Meld je aan bij de wedstrijdcommissie, die zal dat 

zeer waarderen! 

 

Inschrijven betekent dat je je vast legt op alle 

speeldata! 

 

 
 

Dé Matchplay-dag op 19 juni 
 

Op de finaledag van de matchplay kampioen-

schappen bieden wij de mogelijkheid om samen 

met de finalespelers een aparte matchplay-

wedstrijd te spelen voor alle afvallers  van de 

poulewedstrijden en de ½ finale. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor andere 

leden om deel te nemen aan een 3 x 6 matchplay-

wedstrijd. Ook deze wedstrijd staat open voor 

leden van 16 jaar of ouder. Jeugdleden jonger dan 

16 jaar mogen zich inschrijven mits zij op de dag 

van inschrijven een handicap hebben van 16.0 of 

lager. Wel zullen de afvallers van het 

kampioenschap voorrang krijgen. Door deze 

wedstrijd voor de finale te laten spelen is er 

publiek voor de finalisten. Op deze manier wordt 

zondag 19 juni Dé Matchplay-dag van Golfclub 

Bergvliet. 

 

  

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1207/wedstrijdreglement-matchplay-2022.pdf
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Jeugdnieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdkalender jeugd 

 

22 mei PGA Championship 

19 juni US Open 

1 juli Lustrum 

8 en 9 juli Dageraadtoernooi 

17 juli The Open 

11 september Clubkampioenschappen 

2 oktober Dutch open 

16 oktober Bergvliet Championship finale 

20 november Funwedstrijd 

11 december Afsluitwedstrijd 2022 

 

Opgeven voor de wedstrijden kan via E-Golf4U 

(app of site) voor je desbetreffende categorie. 

 

 

Ouderbijeenkomst 22 mei 
 

Na de wedstrijd van 22 mei zal er een ouder-

bijeenkomst zijn waarbij de Pro’s wat 

inhoudelijker vertellen over het programma van 

dit jaar en de doelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustrum jeugd - vrijdagavond 1 juli 
 

Ook plannen we voor het komende Lustrum iets 

voor de jeugd. Dit is gepland op vrijdag 1 juli. Op 

korter termijn ontvang je van de golfclub het 

programma en vanaf dan kun je je aanmelden. 

 

 

Dageraadtoernooi op 8 en 9 juli 
 

De dageraad is een bijzondere activiteit voor alle 

jeugdleden, waarbij je overnacht op de golfbaan. 

Dit jaar wordt deze gehouden op 8 en 9 juli.  

Verdere informatie en hoe je je hier voor op kunt 

geven volgt snel. 
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Competitie – teams kampioen 

 

Landgoed Bergvliet heeft het tot nu toe in de NGF 

Voorjaarscompetitie 2022 goed gedaan. 

Alle teams hebben zich in hun klasse gehandhaafd, 

sommige teams zijn zelfs gepromoveerd naar een 

hogere klasse. 

‘Tot nu toe’, want Heren 3 (27 holes) moet 

komende zondag nog aan de bak. 

 

• Dames 1 werd 3e in hun poule (2e klasse). De 

laatste 2 teams degradeerden. 

 

• Dames 2 wist zich nipt in de 2e klasse te 

handhaven. Ze hadden evenveel wedstrijd-

punten als de nummer 3 en de nummer laatst, 

een gelijk ‘doelsaldo’, maar een beter 

onderling resultaat tegen de degradant 

(Rijswijkse 2). 

 

• Heren 1 Standaard (36 holes) werd knap 2e in 

hun poule (2e klasse), een mooie prestatie 

voor een vrijwel geheel nieuw team. 

 

• Heren 1 (27 holes) werd 3e in hun poule (4e 

klasse). 

 

• Heren 2 (27 holes), het team van Aad van 

Vugt, werd (op ‘doelsaldo’) KAMPIOEN !! en 

promoveert naar de 4e klasse. Team Aad: 

Proficiat!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Heren 3 (27 holes) speelt a.s. zondag 15 mei 

zijn laatste wedstrijd tegen Kurenpolder 2 op 

Landgoed Nieuwkerk. Op dit moment staan ze 

3e in hun poule (5e klasse). 

 

• Heren 1 (50+, 27 holes, vrijdag), het team van 

Vincent van Witteloostuyn, is KAMPIOEN !! 

geworden en promoveert ook naar de 4e 

klasse. Team Vincent: Proficiat!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
We hopen verder dat de jeugdteams het net zo 
goed, of zelfs beter gaan doen en wensen beide 
teams veel succes én plezier! 
 

Op de website vind je alle uitslagen en ook de 

wedstrijdverslagen van de teams. 

 

 

Vlaggetjesdag opbrengst 

 

Tijdens de vlaggetjesdag, een van de meest 

gezellige wedstrijden van het jaar, is maar liefst  

€ 1065,00 opgehaald voor de Stichting Handicart 

Bedankt aan iedereen die hieraan bijgedragen 

heeft. 

 

Zie het verslag op de website. 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/competitie-spelen/ngf-competitie-voorjaar-2022
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/2022-04-27-vlaggetjesdag

