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

• De nieuwe reeks maandmedal wedstrijden. 

• Een Sportief Beleid herinnering. 
 
 

Maandmedal reeks begint 31 maart 
 
Op zaterdag 31 maart aanstaande is het weer 
zover: dan gaat de eerste maandmedal weer 
van start. Aangezien er toch wel wat veranderd 
is ten opzichte van eerdere jaren, leek het ons 
goed een en ander nog even op een rijtje te 
zetten. 

• De maandmedal is een qualifying wedstrijd 
waarvoor je moet inschrijven via 
MijnBergvliet (E-golf4u).  

• De wedstrijdvorm is strokeplay voor alle 
deelnemers. Dat houdt in dat je de hole 
altijd moet uitspelen en dus ook moet 
uitholen. De bal voortijds opnemen 
betekent diskwalificatie. 

• Deelnemers met een handicap van 18 of 
lager spelen vanaf de backtees (wit en 
blauw). Deelnemers met een hogere 
handicap spelen vanaf de fronttees (geel en 
rood). 

• Voor de maandmedals geldt geen inschrijf-
geld. Inschrijving sluit 1 week voor de start 
van de wedstrijd. 

• De wedstrijden beginnen op 9.00 uur ‘s 
morgens. Het aantal deelnemers is beperkt 
tot 57! Er zijn 19 flights, alle 3-bal. 

• Er zijn  4 maandmedals plus 1 finale; in 
totaal dus 5. Om mee te kunnen doen aan 
de overall competitie, moet de deelnemer 
minimaal aan 3 reguliere wedstrijden plus 
de finale hebben meegedaan. Speel je alle 
5 wedstrijden, dan vervalt de slechtste 
uitslag van de 4 reguliere wedstrijden. 

• We promoten het systeem van “Ready to 
Golf”. Dat houdt in dat een speler die klaar 
is om af te slaan, ook direct gaat spelen en 
niet wacht op degene die “de eer” heeft. Dit 
bevordert de doorstroom. 

• Het gebruik van buggy’s is toegestaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
We wensen jullie veel spelplezier en denk erom 
dat je je tijdig inschrijft. Voor meer informatie 
kun je terecht bij Yvonne de Wit, Audrey 
Geuvers of Rob van der Waal die de organisatie 
van de maandmedal op zich hebben genomen. 
 

• wedstrijdcommissie, team maandmedal 
 
 

Herinnering Sportief Beleid 
 
Quick Fix 
2 Maart is dit programma opgestart!   
Heb je een terugkerend probleem met je spel, 
meld je dan! Anouschka Voragen-Vrijenhoek 
ontvangt en begeleidt je tijdens de komende 4 
vrijdagen van 16:30-17:30 uur.  
Vrije Inloop en Gratis!   
 
Lesprogramma volgens het 9 Stappenplan 
8 Lessen conform het 9 Stappenplan 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 
Inschrijving open tot 26 Maart! 
 
Voor de inschrijvers wordt nog een intake 
bijeenkomst georganiseerd om de groeps-
indeling en andere afspraken in te regelen en 
tevens mogelijke vragen met betrekking tot 
lesprogramma te beantwoorden! Inschrijvers 
ontvangen de uitnodiging per e-mail. Ook 
toegankelijk voor andere belangstellenden. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Hans Jehee door middel van een mailtje 
naar sportiefbeleid@vglb.nl  
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