
 

1 / 1 

 

13 Januari 2017 
 
De wedstrijdcommissie is er in geslaagd om 
samen met de Stichting het wedstrijdaanbod 
uit te breiden met een Semi Open Wedstrijd in 
het weekend over 9 holes. Daarover leest u 
alles in deze nieuwbrief. 
 

9 holes wedstrijden 
op zaterdagmiddag 

 
In de maanden maart t/m oktober wordt voor 
de leden van Golfclub Bergvliet en Bergvliet 
kaarthouders iedere 14 dagen op zaterdag-
middag  (met starttijd vanaf 14:00 uur) een 9 
holes golfwedstrijd georganiseerd. Het zijn 
geen qualifying wedstrijden. Uiteraard bestaat 
wel de mogelijkheid om individueel qualifying 
te spelen tijdens deze wedstrijden. Er wordt 
gespeeld op de grote 18 holes baan, 
afwisselend op Lus A of Lus B. 
 
De exacte data voor 2018 worden opgenomen 
in de Wedstrijdkalender die iedereen binnen-
kort kan raadplegen op de website, onder het 
tabje “vereniging”. Voor de leden van de 
vereniging verschijnen deze wedstrijden ook in 
het wedstrijdaanbod op “Mijn Bergvliet”.  
 

Semi Open wedstrijden 
 
Deze wedstrijden worden beschouwd als:  
“Semi Open wedstrijden”. De wedstrijden staan 
dus niet alleen open voor leden van onze 
vereniging, maar voor iedereen met een 
speelrecht in de vorm van een jaarkaart.  
Gewone jaarkaart, Twilight (+) jaarkaart en par 
3 Baan jaarkaart). Strippenkaarthouders 
kunnen met strip vergoeding ook deelnemen. 
Van deelnemers wordt handicap 54 of lager 
verwacht. 
 
De kosten van deze wedstrijden zullen worden 
gedekt vanuit een gereserveerd budget van de 
Golfclub. Inschrijfgelden worden daarom niet 
vereist.  
 
 
 

Kent u mensen met een speelrecht of 
strippenkaart, waarvan u denkt dat ze graag op 
deze wijze kennismaken en betrokken worden 
bij onze vereniging en haar wedstrijdaanbod, 
dan hopen wij dat u hen attendeert op deze 
reeks gezellige wedstrijden in het weekend. 
 

Inschrijven 
 
Via “Mijn Bergvliet” kunnen de leden hiervoor 
inschrijven. Dus net als het inschrijven voor 
andere verenigingswedstrijden. 
 
Als u geen lid bent van Golfclub Bergvliet maar 
wel een speelrecht heeft (jaarkaart of 
strippenkaart), dient u in te schrijven via een e-
mail bericht naar de wedstrijdleiding: 

• Olga.rombouts@kpnmail.nl        of 

• humphreybroos@hotmail.com  
Uw Naam, telefoonnummer, e-mail adres, 
speelrechtvorm en handicap vermelden s.v.p. 
 

Spelvorm 
 
De spelvorm zal variëren, waarbij rekening 
wordt gehouden met de handicap. Na afloop 
van iedere wedstrijd worden de gebruikelijke 
“birdies” en “nearies” uitgereikt. De glorieuze 
dag winnaars zullen na afloop worden 
gememoreerd, maar voor hen zijn geen 
dagprijzen beschikbaar. Prijzen worden wel 
uitgereikt aan  het einde van de serie 
wedstrijden. Er wordt namelijk een individueel 
klassement bijgehouden zodat voor iedere 
speler kan worden vastgesteld wat de totale 
score is van haar of zijn beste 10 wedstrijden. 
 

Wedstrijdleiding 

 
De WeCo is verheugd dat Olga Rombouts en 
Humphry Broos zich gaan inzetten om van deze 
wedstrijdreeks een succes te maken. Om dit 
werk wat lichter te maken zijn we nog op zoek 
naar versterking met tenminste twee personen. 
Potentiële kandidaten kunnen zich melden bij 
Frans Picavet, gsm:  06 - 230 660 17 
 

• Wedstrijdcommissie Golfclub Bergvliet 


