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

 

30 november 2022 

 

Nu de winter langzamerhand echt zijn intrede lijkt 

te gaan maken, treft je onderstaand enkele 

aanvullende “Winterregels” aan voor onze 

golfbaan. 

 

 

Weer tijd voor winterbanden 

 

Zoals reeds is opgenomen op de website van 

Landgoed Bergvliet mogen m.i.v. vrijdag 2 

december golftrolley’s alleen de baan in als deze 

zijn voorzien van winterbanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerde green, verplicht ontwijken 

 

Ongetwijfeld heb je gemerkt dat onze green-

keepers volop in de weer zijn om de wintergreens 

op orde te maken. Dit betekent dat, zolang er nog 

gespeeld wordt op de zomergreens, de 

geprepareerde wintergreens als verkeerde green 

dienen te worden aangemerkt en dus verplicht 

moeten worden ontweken conform regel 13.1f. 

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de zomer-

greens als er wintergreens in gebruik zijn. 

 

 

Scores hole 16 en 17 

 

Door de (drainage)werkzaamheden op hole 16 en 

17 waren op deze holes, voor een geldige 

qualifying scorekaart, vanaf medio september 

verplichte scores van toepassing (netto-par score). 

Omdat de golfbaan vanaf 21 november jl. niet 

meer qualifying is, is deze verplichting komen te 

vervallen en kan elke individuele wedstrijdleiding 

zelf beslissen welke scores op de betreffende 

holes geldig moeten zijn. 

 

 

 

 

Verplichte buggy-/handicartroute 

 

De inmiddels in gebruik zijnde verplichte buggy-

routes dienen te worden beschouwd als een 

abnormale baanomstandigheid en mogen 

conform regel 16.1 worden ontweken. Dit 

betekent dus dat als je bal op de (verplichte) 

buggyroute ligt je een vrije drop krijgt, zo dicht 

mogelijk bij de plaats waar de bal lag, maar niet 

dichter bij de hole. 

 

 

Attentie gebruikers handicarts 

 

Helaas wordt met regelmaat vastgesteld dat niet 

elke handicart-/buggygebruiker zich aan de 

voorgeschreven route houdt. Dit kan ertoe leiden 

dat bij constatering van deze overtreding, de 

betreffende persoon door het baanpersoneel 

wordt gewaarschuwd en dat bij herhaling zelfs het 

verder spelen kan worden ontzegd.  

 

 

In het ergste geval kan dit er toe leiden dat het 

gebruik van handicarts tijdens wedstrijden niet 

meer wordt toegestaan.  

 

Dus…… om jezelf en alle andere gebruikers van de 

handicarts/buggies niet in de problemen te 

brengen…. blijf uitsluitend op de buggyroute! 

 

 

De Handicap & Regelcommissie 

 


