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12 april 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De spelregel opfrisavond van 2 mei. 

• De start van de WAC op 3 mei. 

• Kopij voor het magazine van begin mei. 
 

Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 

Spelregel opfrisavond 
ATIEMIDDELEN  
Evenals vorig jaar organiseert de Handicap & 
Regel Commissie opnieuw een opfrisavond voor 
alle leden van onze Golfvereniging. Deze vindt 
plaats op dinsdagavond 2  mei a.s. om 19:30 uur 
in het Paviljoen van Landgoed Bergvliet. U bent 
bij deze van harte uitgenodigd.  
 
Vanwege de organisatie willen we graag tijdig 
weten hoeveel belangstellenden we mogen 
verwachten. Daarom graag voor 30 april aan-
melden op mailadres henrcommissie@vglb.nl 
 
Heeft u voor deze avond specifieke regels en/of 
speciale situaties uit de praktijk, of wilt u “hot” 
items die u het leven regelmatig zuur maken 
aan de orde stellen, geef u dit dan bij uw 
aanmelding gerust aan ons door. 
 

 
 
Net als vorig jaar willen wij ook dit jaar weer 
deze avond samen met u “spelenderwijs” en 
discussiërend tot een goed einde brengen. 
En wees gerust, iedereen kan en mag aan bod 
komen. Zelf zullen wij ook wel weer voor enkele 
pijnpunten zorgen. 

Start WAC  
 
Het voorjaar is al een eindje gevorderd en de 
avonden worden steeds langer. Dus de hoogste 
tijd om nu volledig uit uw golf winterslaap te 
ontwaken en deel te gaan nemen aan onze 
Woensdag Avond Competitie.  

• Iedere woensdagavond in mei, juni, juli 
en augustus. Te beginnen op 3 mei. 

• Het is een individuele inloopwedstrijd 
over de eerste 9 holes.  

• Inschrijven ter plaatse in het paviljoen 
bij Rian Gooskens tussen 16:30 en 
18:30 uur. Vooraf inschrijven via Mijn 
Bergvliet is niet mogelijk.  

• Directe indeling, dus z.s.m. daarna 
starten op hole 1 tussen 17:00 en 19:00 
uur.  

• Als je door omstandigheden (zoals het 
verkeer) verwacht niet voor 18:00 uur 
te arriveren, graag even telefoneren of 
appen met Rian (06 - 159 670 78) zodat 
je niet alleen hoeft te lopen. 

• Iedere week starten we vanaf een 
andere kleur tee. 

• De wedstrijd is qualifying (tenzij anders 
vermeld). Na afloop van de ronde zelf je 
kaart invoeren en daarna die kaart bij 
Rian inleveren. 

• Prijsuitreiking wekelijks tijdens de 
borrel na afloop en jaarlijks tijdens de 
slotavond. 

• Kosten deelname € 2,- per keer (gaat in 
de pot voor o.a. de gezamenlijke 
slotavond). 

 

 Kopij VGLB Magazine  
 
Als we voldoende kopij hebben verschijnt de 
volgende editie van ons VGLB Magazine begin 
mei. Heeft u een wedstrijdverslag, ander artikel, 
leuke foto’s, moppen en cartoons over golf, 
schroom dan niet en stuur deze naar 
magazine@vglb.nl of neem contact op met 
Harrie Gooskens (06 - 83 177 041).  

mailto:magazine@vglb.nl

