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23 februari 2023  

 

Bijzonderheden komende periode 

 

04 maart 9-holes SemiOpenWedstrijd 

11 maart Spelregelwedstrijd H&R shotgun 

21 maart Algemene Ledenvergadering ALV 

25 maart 9-holes SemiOpenWedstrijd 

 

.. en voor de jeugd 

 

 
05 maart Jeugd Kick-off wedstrijd 

19 maart Jeugd The Players Championship 

 

Spelregelwedstrijd H&R Shotgun 

 

Hij komt er weer aan:  ”H&R Regelwedstrijd” 

Jullie zijn het langzamerhand al wel gewend toch?  

Elk jaar, rond medio maart organiseert de 

Handicap & Regelcommissie de jaarlijks 

terugkerende Spelregelwedstrijd. Aan het begin 

van het nieuwe qualifying seizoen en vlak voor 

aanvang van de NGF Competitie, even stoeien met 

de theorie tijdens een rondje door de baan. 

De wedstrijd is dit jaar vastgesteld op zaterdag 11 

maart 2023 om 10 uur.  Er is nog volop ruimte om 

in te  schrijven. We hopen op een hoge opkomst. 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 maart 2023. 

Deelname is gratis en de koffie staat klaar. 

Inschrijven kan per team (2 spelers) of individueel. 

 

Zie blad 2 voor meer details. 

 

 
 

Maandmedal zoekt commissieleden 
 
De wedstrijd subcommissie Maandmedal is op 
zoek naar 2 nieuwe enthousiaste commissieleden! 
Omdat er in twee categorieën gespeeld wordt 
gaat de voorkeur uit naar iemand die bij de 
Strokeplayers speelt en iemand die met Stableford 
meespeelt.  
 
Vind jij het leuk om te helpen bij de organisatie van 

de Maandmedal-wedstrijden, meld je dan per 

 e-mail aan bij Vincent, Jacqueline of Lianne. 

(maandmedal@golfclubbergvliet.nl) Wil je meer 

weten wat de Maandmedal inhoudt, dan kun je 

dat teruglezen op de website, middels deze link: 

golfclub/maandmedal 

 

Algemene Ledenvergadering 

 
Voor in de agenda: Uitnodiging volgt nog 
Dinsdag 21 maart 2023 aanvang 19:30.  
 

Champions Cup  - verslag 

 
Op zondag 12 februari is de Champions Cup 

gespeeld; een wedstrijd op uitnodiging, waarbij 

alleen winnaars van alle in 2022 gehouden 

clubwedstrijden kunnen deelnemen. De winnaar 

van deze wedstrijd “Rien Coremans” mag zich dan 

ook de kampioen van golfclub Bergvliet 2022 

noemen.   

Voor volledig verslag zie klik op deze link: verslag 

 

 

mailto:maandmedal@golfclubbergvliet.nl
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/maandmedal
https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1312/zondag-12-februari-champions-cup.pdf
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..vervolg Spelregelwedstrijd  
 

Ook dit jaar is er weer gekozen voor een shotgun 

wedstrijd zodat we ook weer allemaal gelijktijdig 

starten en terug zijn.  

• Inschrijven voor 3 maart 2023. Per team graag 
vermelden met wie. Individueel inschrijven 
kan ook dan word je ingedeeld. 

• Wedstrijdvorm: Greensome – strokeplay 

• Gedurende de wedstrijd: test uw regelkennis. 
Per hole een theorie vraag te beantwoorden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spelregelwedstrijd H&R Shotgun 

 

Na afloop van de wedstrijd is er ook iets om de 

inwendige mens te versterken en geven we uitleg 

over de theorievragen en spelregelkwesties met 

de bijbehorende antwoorden.  

Krijg je al zin in het nieuwe seizoen en wil je niet 

alleen scoren met  je spel maar ook met  

regelkennis?  

Schrijf in voor deze leuke wedstrijd.  

 

 
 
 
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/mijn-bergvliet

