
 

1 / 2  

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

 

20 december 2022 

 

Beste Leden, 

Nog maar een paar weken en dan komt 2022 tot 

een einde. We kunnen terugkijken op een relatief 

normaal golfjaar, zonder al te grote beperkingen 

zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien als 

gevolg van de coronapandemie.  

Dat was een gelukkige omstandigheid waardoor 

we op 1 en 2 juli het 20-jarig bestaan van Golfclub 

Bergvliet konden vieren. Het is een geweldige 

happening geworden met leuke wedstrijden op 

een aangepaste golfbaan, gezellig naborrelen en 

smakelijke en sfeervolle feestmaaltijden. Het 

sociale en recreatieve karakter van onze 

vereniging is daarmee goed tot uitdrukking 

gekomen. We zijn er trots op dat we tijdens de 

wedstrijden donaties voor Fietsmaatjes in 

Oosterhout hebben opgehaald en uiteindelijk een 

mooie cheque van € 1250 konden overhandigen. 

Maar ook op sportief en competitief vlak hebben 

we ons in 2022 van de goede kant laten zien: 

• In de NGF-voorjaarscompetitie zijn Heren 1 

(50+) en Heren 2 (27 holes) kampioen 

geworden en gepromoveerd. 

• Bij de Dutch Open op de Bernardus Golfbaan 

heeft een groep vrijwilligers van Bergvliet 

weer assistentie verleend om de activiteiten 

op hole 2 in goede banen te leiden 

• Bij de Clubkampioenschappen Matchplay zijn 

Celine van Veen en Alan Gandy als winnaars 

geëindigd 

• Celine wist ook de eerste plaats te veroveren 

bij het de Clubkampioenschappen Strokeplay. 

Cock van As eindigde als eerste bij de heren. 

• Een bijzondere vermelding is op zijn plaats 

voor Adriënne en Celine van Veen die door 

wisten te dringen tot de halve finale van de 

Nederlands Kampioenschappen Matchplay 

foursome. 

• Bij de najaarscompetitie kon Bergvliet Team 1 

de eerste plaats in de poulefase opeisen. Op 

de finaledag wisten zij landelijk de vierde 

plaats te veroveren.  

 

 

 

• De Clubkampioenschappen Senioren Stroke-

play werden gewonnen door Caro Ipenburg en 

Vincent van Witteloostuyn. 

Ook onze jeugdleden hebben mooie prestaties 

geleverd: 

• In de NGF-jeugdcompetitie is het team dat aan 

de korte baan competitie (par3) deelnam 

poulewinnaar geworden.  

• Bij de Jeugdclubkampioenschappen Match-

play zijn Celine van Veen en Teun de Vos als 

winnaars geëindigd. 

• Maurits Thierens en Valerie Borg wonnen de  

kampioenschappen op de par3 baan. 

De wereld buiten onze vereniging is in 2022 

fundamenteel veranderd.  Hoe onvoorstelbaar het 

ook leek, is er toch relatief dicht bij huis een oorlog 

uitgebroken die een grote impact heeft op ons 

leven. Energie- en voedselprijzen die de pan 

uitrijzen en een vluchtelingencrisis van ongekende 

omvang zijn slechts een paar consequenties die 

iedereen raken. Alleen door op internationaal, 

nationaal en lokaal niveau goed met elkaar samen 

te werken kunnen we deze uitdagingen het hoofd 

bieden. Dat zal nog de nodige discussies met zich 

mee brengen.  

Laten we dicht bij onszelf beginnen. Onder druk 

van de maatschappelijke ontwikkelingen lijken 

mensen een steeds korter lontje te hebben. Het 

zou fraai zijn als er meer onderling begrip en 

tolerantie zou zijn en normen en waarden op een 

respectvolle manier naar elkaar uitgedragen 

worden. Het is goed om daar in deze tijd van het 

jaar eens over na te denken.  

Wij wensen al onze leden en hun dierbaren fijne 

feestdagen toe en alvast een goed, gezond 

sportief en vredig nieuwjaar. 

Mocht je in de gelegenheid zijn dan zien wij je 

graag tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 

januari om 14.30 uur om samen te klinken op het 

nieuwe jaar.  

Bestuur Golfclub Bergvliet 
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We nodigen je van harte uit voor de 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari. 

  14:30 uur     Ontvangst 

  15:00 uur    Welkomstwoord en een toost uitbrengen 

  17:00 uur    Einde receptie 

   

 

Het bestuur wenst iedereen fijne Kerstdagen  

en een goed, gezond en vredig Nieuwjaar. 


