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20 Februari 2018 
Uitbreiding van de semi-open 9 holes 
wedstrijden op zaterdagmiddag met de opties: 
buddy en/of bridge. 
 

Introductie 
 
Op 13 januari en 1 februari ontving u nieuws 
over de 9 holes wedstrijden op zaterdagmiddag. 
Inmiddels zijn vijftien wedstrijden opgenomen 
op de wedstrijdkalender en kunt u inschrijven. 
Aan acht van deze wedstrijden zijn nu de opties: 
Buddy en/of Bridge toegevoegd. 

• Buddy betekent dat je die wedstrijd de 
mogelijkheid krijgt om te spelen onder 
begeleiding van een buddy.  

• Bridge betekent dat je na afloop van die 
wedstrijd kunt deelnemen aan het 
bridgeprogramma.  

 

8 van de 15 wedstrijden met optie 
 
Na overleg met Carina van Gool (buddy-
coördinator)  en Hans Jehee (bridgecoördi-
nator) heeft de Weco  van de geplande vijftien 
wedstrijden er: 

• vijf gedefinieerd als zijnde Semi Open 
Wedstrijd met Buddy en/of Bridge 
optie (17/3, 14/4, 12/5, 16/6 en 15/9),  

• twee als Semi Open Wedstrijd met 
Buddy optie (28/7 en 13/10) en  

• een als Semi Open Wedstrijd met 
Bridge optie (18/8). 

 
Op deze dagen is er dus of de optie om opgeno-
men te worden in een buddy flight (maximaal 9 
personen per wedstrijd) en/of de optie om na 
afloop van de wedstrijd te bridgen. U kunt 
uiteraard ook deelnemen zonder gebruik te 
maken van deze opties. 
 

Buddy flights  
 
Beginners die graag nog wat assistentie willen 
bij b.v. het toepassen van baanregels, het 
baanmanagement, het invullen van score 
kaarten  en invoeren in het E-Golf4U systeem, 
worden van harte uitgenodigd zich in te 
schrijven op die specifieke Buddy dagen. 

Ervaren vrijwilligers gecoördineerd door Carina 
(carinavangool@caiway.net) staan klaar om u 
te helpen. De wedstrijdleiding zal de buddy 
flights indelen in de laatste flights van de 
wedstrijd op die dag. 
 

Bridgen 
 
Spelers die graag na afloop van de wedstrijd 
willen bridgen zullen door de wedstrijdleiding in 
de eerste flights worden ingedeeld (vanaf 14.00 
uur) en worden na afloop van hun wedstrijd 
ontvangen door Hans Jehee, de bridge 
coördinator (hans.jehee@kpnmail.nl). 
 

Inschrijven 
 
Inmiddels kunnen alle E-Golf4U leden met 
toegang tot het E-Golf4U systeem zich hiervoor 
inschrijven via “Mijn Begvliet” met evt. de 
vermelding van de gewenste optie(s). Deze 
wedstrijden zijn dus open voor alle 
jaarkaarthouders (gewone jaarkaart, Twilight 
(+) jaarkaart en par 3 baan jaarkaart). 
Strippenkaarthouders kunnen met één strip 
ook deelnemen. Handicap registratie leden 
(BergvlietForeU) en gastspelers zijn ook welkom 
tegen betaling van een green fee. Spelers die 
geen toegang hebben tot  E-Golf4U kunnen zich 
inschrijven met een e-mail naar de 
wedstrijdleiding :  
A. Van der Vorst: advandervorst@icloud.com   
O. Rombouts olga.rombouts@kpnmail.nl of  
H. Broos: humphreybroos@hotmail.com 
De kosten van deze wedstrijden worden gedekt 
vanuit een gereserveerd budget van de 
Golfclub. Inschrijfgeld wordt daarom niet 
gevraagd.  
 

Spelvorm 
 
De spelvorm is stableford individueel rekening 
houdend  met de handicap. Na iedere wedstrijd 
worden de nearies en birdies uitgereikt tenzij er 
sprake is van wintergreens. Prijzen worden 
uitgereikt aan  het einde van de 15 wedstrijden 
gebaseerd op de Best Of 8 wedstrijden. 
 

• Frans Picavet (Secretaris Weco) 
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