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11 maart 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht 
voor: 

• Het verwijderen van winterbanden. 

• Enkele Sportief Beleid datums. 
 
 

De winterbanden mogen er af 
 
In overleg met de greenkeepers is besloten dat 
met ingang van maandag 12 maart de trolleys 
weer de baan in mogen zonder winterbanden. 
Die kunt u samen met uw andere winterse golf 
accessoires weer opbergen. Misschien moet u 
de wintertees nog wel even in uw tas laten 
zitten, want de pluim van de weerstations 
voorspelt nog een nachtvorstperiode vanaf 17 
maart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datums Sportief Beleid 
 
Quick Fix 
2 Maart is dit programma opgestart. Iedereen 
heeft wel van die terugkerend probleempjes als 
te korte put, te hoge chip zonder afstand, drive 
naar rechts of een houten 5 die te vroeg te 
grond raakt. Hoe kun je oefenen om dat soort 
problemen uit je spel te krijgen? Daarvoor 
hebben we de reeks inloop spreekuren onder 
de naam quick fix in het leven geroepen. 
 
Aanstaande vrijdag 16 maart alweer het derde 
inloop spreekuur. Hierna volgen nog 23 en 30 
maart, telkens van 16:30-17:30 uur. Je hoeft 
niet vooraf in te schrijven, gewoon even aan-
kloppen bij het kantoortje van de golfschool. 
 
Vrije Inloop en helemaal gratis. (Uiteraard 
alleen voor leden van Golfclub Bergvliet.) 
 

Bijeenkomst Lesprogramma 9 Stappenplan 
Op dinsdag 20 maart vindt de aangekondigde 
bijeenkomst plaats, waar we het Sportief Beleid 
Lesprogramma toelichten en nadere afspraken 
maken met de deelnemers. 
 
Datum:  Dinsdag 20 maart 
Tijdstip:  20:00 uur 
Locatie:  Paviljoen Landgoed Bergvliet 
Voorwaarde: Alleen voor leden vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit betreft info over de 8 Lessen conform het 9 
Stappenplan, die we dankzij een subsidie van de 
vereniging kunnen aanbieden van € 107 voor € 
88. Dus slechts € 11,- per les. 

• 6 technieklessen (minimaal 4 en maximaal 
6 deelnemers per techniekles).  

• 1 Fitness les en  

• 1 les Mental Training 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor leden die al 
hebben ingeschreven,  maar staat ook open 
voor mensen die mogelijk zijn geïnteresseerd.  
Wil je graag eerst wat meer weten over dit 
onderdeel van Sportief Beleid bij onze 
vereniging, dan kun je daarvoor dus ook op 20 
maart terecht. De inschrijving voor het 
lesprogramma staat immers nog open tot 26 
Maart aanstaande. 
 
De organisatie van deze avond is in handen van 
Paul Bright en Hans Jehee. Als u van plan bent 
deel te nemen aan de bijeenkomst verzoeken 
wij u zich aan te melden per e-mail naar  
sportiefbeleid@vglb.nl  
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