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

 

8 augustus 2022 

 

Clubkampioenschappen strokeplay 

 

Op 3 en 4 september worden gelijktijdig drie 

clubkampioenschappen gespeeld: 

• Strokeplay Dames 

• Strokeplay Heren 

• Strokeplay Mix 

 

Word jij de kampioenen van 2022? 
 

Interesse? Klik hier voor uitgebreide informatie. 

Er is nog voldoende tijd om je voor te bereiden op 

het kampioenschap. Inschrijven kan t/m 27 

augustus. 

 

 

Alba speelt clubkampioenschap  
 

Waarom? Dat vertelt zij zelf. 

 

Ik weet dat ik geen clubkampioen zal worden maar 

toch doe ik mee. Waarom? Omdat zonder 

deelnemers er geen clubkampioenschap gespeeld 

kan worden.  

Dit jaar heb ik me ingeschreven met de gedachte  

‘ik zie wel hoe ver ik kom’. Mijn tegenspeelster bij 

de CK Matchplay was Adriënne van Veen die een 

veel lagere handicap (12.6) heeft dan ik (24.5), dus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ik moest er flink tegenaan. Ik ben t/m hole 15 

gekomen en toen was het helaas klaar. Ondanks 

dat ik verloren had was ik trots op het feit dat ik zo 

veel holes heb kunnen spelen. Het had ook 

afgelopen kunnen zijn na hole 10. We hebben niet 

ons beste spel laten zien maar heb er wel van 

genoten en je leert er toch ook weer van. 

 

Jammer dat zo weinig dames zich hadden 

aangemeld. Voor volgend jaar hoop ik dat er meer 

concurrentie zal zijn. Hoe meer deelnemers hoe 

meer inhoud de clubkampioenschappen krijgen.  

 

Spelen is hoe dan ook leuk of je nou wint of 

verliest. 

 

Alba Ghering 

 

Sponsorbedrag naar Fietsmaatjes 

 

Eén van de activiteiten tijdens de lustrumviering 

was ‘Beat the pro’. Tegen betaling van € 5,00 

gingen deelnemers de uitdaging aan. 

De inleg, door het bestuur aangevuld tot een rond 

bedrag van € 1.250,00 is afgelopen zaterdag 

overhandigd aan Fietsmaatjes Oosterhout. De 

vrijwilligers van deze organisatie fietsen met 

mensen die dat, om welke reden dan ook, niet 

meer zelfstandig kunnen. 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/ck-strokeplay

