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

 

19 april 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht 
voor: 

• Aanvang woensdagavond competitie. 

• Bird Watching Day op 13 mei. 

• Competitie-informatie op de website. 
 
 

WAC start op 2 mei 
 
Het is weer bijna zover! Op woensdag 2 mei 
gaat de WAC (Woensdag Avond Competitie) 
weer van start! Iedere woensdagavond tot en 
met 29 augustus. Dan staat de slotavond met 
prijsuitreiking en een hapje eten gepland. 
 
Deelname aan de WAC staat open voor alle 
leden. Het tijdstip is zo gekozen dat ook de nog 
werkende leden na afloop van hun werkdag 
mee kunnen spelen. Het is een inloop- 
wedstrijd, je hoeft dus niet vooraf aan in te 
schrijven via “Mijn Bergvliet”. Ter plaatse wel 
aanmelden bij de wedstrijdleiding, die zit 
doorgaans aan een hoge tafel in het paviljoen 
bij het raam aan de terraskant.  
 
Aanmelden tussen 16:30 uur en 18:30 uur en 
starten op hole 1 (soms op 10) voor deze 9 
holeswedstrijd. De starttijd en hole krijg je mee 
van de wedstrijdleiding die de flights indeelt. 
Kun je pas na 18:00 uur inschrijven, of je 
twijfelt of er nog wel flightgenoten zijn, bel of 
stuur Rian dan een SMS of een Whatsapp op 06 
15 96 70 78 dan zorgt zij dat je een flightgenoot 
hebt. 
 
Dit jaar krijgt Rian Gooskens als wedstrijd-
leiding assistentie van Ton van de Velden. Het 
zou mooi zijn als er nog een vrijwilliger bijkomt 
zodat het allemaal wat soepeler gepland kan 
worden rond vakanties. Een paar avonden is al 
genoeg. Heb je interesse neem dan even 
contact op met Rian Gooskens. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt ook dit jaar € 2 euro 
per wedstrijd. Met dat inschrijfgeld worden de 
prijzen en de laatste avond betaald. 
 

• Wedstrijdcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bird Watching Day 13 mei 
 
Golfclub Bergvliet doet op zondag 13 mei mee 
aan de, door de NGF georganiseerde, Bird 
Watching Day. Het doel is inventariseren welke 
vogels er op en nabij onze golfbaan leven. Meer 
informatie + aanmeldformulier tref je aan op: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/birdw
atching (op deze link klikken brengt je naar de 
website). 
 

competities op de website 
 
Dat het de moeite waard is om regelmatig de 
website te bezoeken en door de pagina’s te 
navigeren, wist u natuurlijk al lang. Maar dit 
jaar is het extra aantrekkelijk omdat onze 
teams in de NGF competitie en de NOBRA 
competitie de moeite nemen om u op de 
hoogte te houden van hun prestaties.  
 
Bezoek https://www.landgoedbergvliet.nl/golf  
Ga in de bovenste witte balk naar VERENIGING 
Kies in het uitklapmenu voor COMPETITIE 
Vervolgens kunt u verder navigeren via de 
keuzemogelijkheden op de competitiepagina. 
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