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1 Februari 2018 
 
Als u belangstelling heeft voor de Semi Open 
Wedstrijd in het weekend over 9 holes en ook 
graag kaartspeelt op Bergvliet, dan bevat deze 
nieuwsbrief voor u interessante informatie.  
 

optionele uitbreiding 
9 holes wedstrijden 
op zaterdagmiddag 

 
Rond 13 januari heeft u een nieuwsbrief 
ontvangen. Daarin werd aangekondigd dat in de 
maanden maart t/m oktober voor de leden van 
Golfclub Bergvliet en Bergvliet kaarthouders 
iedere 14 dagen op zaterdagmiddag  (met 
starttijd vanaf 14:00 uur) een 9 holes   golfwed-
strijd wordt georganiseerd. 
 
Dat bracht Hans Jehée in het kader van 
“committed to seniors” op het volgende idee. 
 
Al jaren wordt er tijdens de winterperiode om 
de 14 dagen met enthousiasme gerikt en 
gebridged op Landgoed Bergvliet. Zowel leden, 
als niet-leden van de Vereniging doen hier 
“driftig” aan mee. 

 
Met de introductie van 9 holes-wedstrijden in 
het verschiet komt er een andere optie in beeld 
en wel de combinatie van beide genoemde 
fenomenen, t.w. golfen en bridgen/ rikken 
tijdens de zomermaanden. 
 
Als er voldoende belangstelling voor is wil Hans 
zich in samenspraak met de wedstrijdleiding 
van de 9-holes wedstrijd en de organisatie van 
de kaartavonden gaan inzetten om ook een 
kaartwedstrijd, aansluitend op de golfwedstrijd,  
te gaan organiseren.  

 
 
De eerste 9- Holes wedstrijd start al op 3 Maart 
a.s. en speelt zich om de 2 weken af. Daarom wil 
Hans op korte termijn van je weten of je 
plannen hebt om aan die wedstrijden te gaan 
deelnemen en tevens belangstelling hebt om 
aansluitend te gaan kaarten. Als er voldoende 
belangstelling is gaat hij het idee verder handen 
en voeten geven.  
 

Belangstelling? Mail dan naar Hans. 
 
Ben je van plan te gaan deelnemen aan de 9 
holes wedstrijden en heb je tevens belang-
stelling voor een aansluitende kaartmiddag/ 
avond op Bergvliet, stuur dan een e-mail naar 

Hans.Jehee@kpnmail.nl 
Graag in die e-mail vermelden waar je 
belangstelling naar uitgaat: Bridge of Rikken. 
 
Of er voldoende belangstelling komt weten we 
nu nog niet. Over enkele weken volgt nadere 
informatie. 

 
 

tenslotte 
 
Deze nieuwsbrief gaat alleen naar de leden van 
Golfclub Bergvliet. De open wedstrijd op 
zaterdag (en het kaarten) staan echter ook 
open voor mensen met een ander speelrecht 
(zoals twilight, par3) en voor strippenkaart-
houders. Zij ontvangen deze nieuwsbrief niet.  
 
Als je mensen uit deze doelgroep kent die 
mogelijk belangstelling hebben, zouden wij het 
op prijs stellen als je hen hierover informeert. 
Ook zij kunnen dan een e-mail naar Hans sturen. 
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