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23 juli 2022 

 

Clubkampioenschappen Strokeplay 

 

Dames, Heren en Mix - 3 en 4 september 2022  

 

Sinds een paar jaar wordt er bij Golfclub Bergvliet 

een gecombineerde wedstrijd gespeeld tijdens de 

clubkampioenschappen Strokeplay. Tot vorig jaar 

werd in twee categorieën gespeeld, het komende 

kampioenschap wordt dat anders. 

Er worden nu 3 kampioenschappen tegelijk 

gespeeld: 

 

• Een clubkampioenschap Strokeplay Dames 

• Een clubkampioenschap Strokeplay Heren 

• Een clubkampioenschap Strokeplay Mix 
waar dames en heren aan deelnemen. 

 

Strokeplay Dames 

Een wedstrijd voor dames met een World 

Handicap Index (WHI) van 0.0 - 18.0 en lager, de 

winnares van deze wedstrijd is de clubkampioen 

Strokeplay 2022 bij de dames. 

 

Strokeplay Heren 

Een wedstrijd voor heren met een World Handicap 

Index (WHI) van 0.0 - 18.0 en lager, de winnaar van 

deze wedstrijd is de clubkampioen Strokeplay 

2022 bij de heren. 

 

Strokeplay Mix 

Een wedstrijd voor dames en heren met een 

World Handicap Index (WHI) van 18.1 - 36.0, de 

winnaar of winnares is de eerste clubkampioen 

Strokeplay Mix. 

Aan deze wedstrijd mogen ook spelers deelnemen 

met een WHI 36.1 - 54.0; maar zij worden 

ingeschreven en ingedeeld met een wedstrijd-WHI 

van 36.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor één van deze wedstrijden. 

Er is nog voldoende tijd om je via E-Golf4U voor 

één van deze clubkampioenschappen in te 

schrijven. Jeugdleden, die aan de vereiste 

voorwaarden voldoen, kunnen zich voor 

deelname aanmelden bij de wedstrijdleiding. 

 

Let op: alle kampioenschappen worden over twee 

dagen gespeeld in hetzelfde weekend. 

Zie hier wedstrijdreglement.  

 

Vrijwilligers gezocht 

Heb je geen zin om deel te nemen aan deze 

wedstrijd, maar wil je toch je steentje bijdragen, 

dan kun je je aanmelden als vrijwilliger. Er zijn 

spotters nodig op meerdere holes, zodat de 

wedstrijd vlot kan verlopen. Wij zorgen voor een 

lunch voor jullie! 

 

Jeugdteam is kampioen! 

 

 
 

Femke, Wieger, Rutger en Mees hebben deel 

genomen aan de NGF-competitie op de par3 baan 

en zijn met grote overmacht kampioen geworden. 

Wij feliciteren hen met deze prachtige prestatie. 

Het jeugdteam dat deel nam aan de 2 x 18 holes 

op de grote baan, is op een keurige derde plaats 

geëindigd. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1230/wedstrijdreglement-ck-strokeplay-en-strokeplay-senioren-2022.pdf
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Hereninvitatiedag 

 

Met een flinke aanloop van 3 jaar wordt er op 

maandag 5 september weer een HERENDAG 

INVITATIEDAG georganiseerd. 

Er is weer een uitgebreid programma opgezet. 

Met de extra bijdrage in het kader van het lustrum 

van de golfclub, wil de commissie alle deelnemers 

een mooi golffeest bezorgen. 

 

Klik hier voor uitgebreide informatie over deze dag 

en het inschrijfformulier.  

 

Wij hopen jullie en je introducé te ontvangen op 

maandag 5 september tijdens de herendag 

invitatiedag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s lustrum 

 

 

 

 

 

Op 1 en 2 juli hebben we het 20-jarig bestaan van 

Golfclub Bergvliet gevierd.  

De deelnemers hebben de gemaakte foto’s al 

kunnen bekijken. Wil jij ook weten hoe gezellig het 

was, bekijk dan de foto’s via onderstaande links. 

 

Foto's vrijdag 1 juli 

Foto’s zaterdag 2 juli 

 

 
De sponsoractie voor Fietsmaatjes heeft een mooi 

bedrag opgeleverd. Binnenkort zullen we dit 

bedrag overhandigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/invitatiedag-heren
https://drive.google.com/drive/folders/1TeW_VQd_psZbF-_78PINMJRIR1mIq_Ou?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1DL5xHMTTQJ57ng-w63ipKmqn_We77S?usp=sharing

