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6 oktober 2022 

 

NGF Voorjaarscompetitie 2023 

 

Als je graag aan wedstrijden deelneemt en je wilt 

je meten met spelers van andere verenigingen, is 

deelname aan de NGF competitie een prima 

invulling. 

• De NGF organiseert komend voorjaar diverse 

competities voor dames, heren en jeugd, met 

een verschillend aantal holes per dag en op 

diverse dagen in de week. 

• Deze competities worden gespeeld in april en 

mei, op dinsdag, donderdag, vrijdag of zondag. 

De exacte data staan op de website. 

• Een team speelt op wedstrijddagen met 6 

spelers. Het is dan ook belangrijk dat elk team 

meer spelers heeft om blessures, vakantie en 

ziektes op te vangen. 

• Een poule bestaat uit 5 teams. Je speelt 4x uit 

op de baan van de andere teams in je poule. 

Bij Bergvliet ben je gastheer/-vrouw voor die 

andere teams. 

• De kosten voor deelname aan de NGF 

competitie bedragen ca. 350 euro, dit is incl. 5 

keer ontvangst, lunch en diner. De team-

captains maken per poule onderling afspraken 

over de drankconsumpties. 

• Je kunt je als team, maar ook individueel, 

inschrijven. Het inschrijfformulier vind je op 

de website. 

• Je inschrijving moet uiterlijk donderdag 3 

november binnen zijn. 

 

Ga voor meer informatie en het inschrijfformulier 

naar de website: NGF Competitie Voorjaar 2023. 

 

Competitiecommissie 

Hein van Stokkom en Wim Huisman 

competitie@golfclubbergvliet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

CK Matchplay Jeugd 

 

Op zondag 25 september hebben de jeugdleden 

gestreden om het Clubkampioenschap Matchplay.  

 

De finale bij de meisjes werd gespeeld door Celine 

van Veen en Stacey van der Vliet. Na een 

spannende 18 holes ronde was de stand gelijk en 

werd op hole 18 een play-off gespeeld. Celine van 

Veen speelde een birdie en werd daarmee de 

nieuwe clubkampioene bij de jeugd. 

 

Bij de jongens streden Teun de Vos en Lars de Wit 

om de titel clubkampioen jongens. De eerste 9 

holes waren spannend, maar daarna ging het 

ineens snel. Teun de Vos won de wedstrijd op de 

14e Hole met 5&4. 

Wij feliciteren alle spelers met hun prachtige 

prestatie. 

 

 

 

 

CK Strokeplay Jeugd 

 

De Clubkampioenschapen Strokeplay voor de 

jeugd gaan dit jaar nog plaatsvinden. Hiervoor zal 

nog een uitnodiging verstuurd worden. 

 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/competitie-spelen/ngf-competitie-voorjaar-2023
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Groot onderhoud golfbaan 

 

Het groot onderhoud uitgevoerd op enkele holes 

heeft tot een paar aanpassingen geleid. 

 

• Hole 7 en 8 

Bij hinder t.g.v. de uitgevoerde werkzaam-

heden mag de bal binnen 15 cm van de 

oorspronkelijke ligplaats worden geplaatst. 

Klik hier voor de uitgebreide regel. 

 

• Hole 16 en 17 

Deze holes zijn voorlopig zodanig aangepast 

dat deze alleen maar als “funhole” zijn te 

spelen. Dit houdt in dat bij qualifying 

wedstrijden en ronden het verplicht is voor 

beide holes, onafhankelijk van het werkelijke 

resultaat, een netto par (2 stablefordpunten) 

te noteren. 

Vanaf nu worden Q-kaarten die niet juist zijn 

ingevuld verwijderd en bij qualifying 

wedstrijden worden spelers die deze regel niet 

opvolgen gediskwalificeerd. Het gaat er 

tenslotte om dat wedstrijden eerlijk verlopen 

en bij rondes waar het ergens om gaat 

iedereen volgens dezelfde regels speelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting op golflessen 

 

Van 1 november 2022 t/m 28 februari 2023 kun je 

bij Bergvliet deelnemen aan de wintergroeps-

lessen. Golfclub Bergvliet draagt € 25 bij aan deze 

lessen. 

Meer informatie vind je op de website van de 

golfbaan: winterlessen. 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

Op dinsdag 22 november wordt de ALV gehouden. 

Wij stellen je mening op prijs en waarderen het als 

je aanwezig wilt zijn. 

 

NGF Golfmagazine 

 

Zoals je wellicht hebt gemerkt ontvang je het 

Golfmagazine van de NGF niet meer per post. Het 

kan alleen nog digitaal worden bekeken bij golf.nl. 

Heb je een account op deze website, dan krijg je 

een melding als er een nieuw magazine is. 

Bovendien kun je regelmatig nieuwsbrieven 

ontvangen met interessante informatie. 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/nieuws/tijdelijke-local-rules-hole-7-en-hole-8
https://www.landgoedbergvliet.nl/winterlessen
https://www.golf.nl/

