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1 oktober 2017 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

 Het adopteren van een toernooi of 
wedstrijd 

 Weekend activiteiten 

 ECLECTIC competitie 
 
Met vriendelijke groet, 
Communicatiecommissie VGLB 
 
 
 

Adopteer een toernooi of wedstrijd 
ATIEMIDDELEN  
Stand van zaken 
 
Inleiding 
 
De Wedstrijdcommissie (WeCo) heeft enige 
tijd geleden een oproep gedaan voor 
vrijwilligers die de organisatie van de 
weekendwedstrijden voor hun rekening willen 
nemen. 
 
Door middel van “adopteer een wedstrijd of 
toernooi” willen we garanderen dat alle 
activiteiten uit de kalender ook in de toekomst 
uitgevoerd kunnen blijven worden. 
 
Reacties op oproep 
 
Enkele leden hebben al enthousiast 
gereageerd op de oproep en hebben een 
wedstrijd geadopteerd maar we hebben nog 
meer vrijwilligers nodig om het volledige 
programma uit te kunnen voeren. 
 
Voor de volgende wedstrijden zoeken we nog 
wedstrijdleid(st)ers: 
 

 Januari – maart => match play serie (1 
x per 14 dagen, afwisselend op 
zaterdag en zondag, 4 keer) 
 

 Vanaf maart => Maandmedals (4 
zaterdag- of zondagen plus finaledag,  
1 x per maand vanaf Pasen met een 
onderbreking in de zomer) 

 

 Mei => Clubkampioenschap Senioren  
(1 weekend per jaar, eind mei) 

 

 Augustus => Clubkampioenschap 
Match play (2 opeenvolgende 
weekends, begin augustus) 

 

 Oktober – november => eclectic 
competitie (1 x per 14 dagen, 
afwisselend op zaterdag en zondag, 3 
keer) 

 

 December => SinterKerst wedstrijd 
(rond half december) 

 
De volgende wedstrijden zijn al geadopteerd 
door de volgende leden (maar zij kunnen nog 
steeds ondersteuning gebruiken dus meld je 
ook aan als je hier interesse in hebt!) 
 

 Vlaggetjesdag (incl Handicart 
wedstrijd) op 26 april door Adriënne 
en Sjaak van Veen 

 

 Clubkampioenschap Stroke play in 
eerste weekend van september door 
Carla Fransen en Guus Beije 

 

 Ryder Cup half juli door Sjef de Wit, 
Louis Smulders en Pieter Krijn 

 

 Heer vraagt Dame eind juli door 
Margriet Bliemer 

 

 Leden-Invitatiedag op 15 september 
door de Lustrum 2017 commissie 
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Wat verwachten we? 
 

- Het evenement onder de aandacht 
van de leden brengen (de 
Communicatiecommissie helpt graag 
hierbij) 

- De wedstrijd volgen en inschrijvingen 
controleren 

- De indeling van de flights maken (de 
WeCo assisteert hierbij) 

- De wedstrijdorganisatie op de dag zelf 
(kaarten uitdelen, geld innen, scores 
controleren, uitslag vaststellen, prijs 
uitreiking, afsluiten van de wedstrijd) 

- Verslagje / evaluatie van de wedstrijd 
maken voor de website 

 
Wat bieden we?  
 

- Informatie m.b.t. de wedstrijd 
(draaiboeken, evaluaties, ervaringen 
uit verleden, etc.) 

- Training van de wedstrijdleid(st)ers 
a.h.v. Instructies en Checklist 
Wedstrijdleiding 

- Ondersteuning in / bij het gebruik van 
het reserveringssysteem E-Golf4U  

- Vraagbaak / helpdesk voor alle 
voorkomende zaken 

 
Doe mee! 
 
Geregeld geven leden aan ‘wel wat voor de 
club te willen doen’. Dit is je kans! Geef je op 
en help mee om de activiteiten van onze 
golfclub te organiseren. 
 
Aanmelden kan via een mailtje aan 
wedstrijdcommissie@vglb.nl of door een 
telefoontje aan Wilma Vriends (06-1521 
1983). 
 
 
 
 
 

Weekend activiteiten  
 
Van de Wedstrijdcommissie (WeCo) 

De blaadjes beginnen al te vallen en het mooie 
nazomerweer wordt binnenkort ingeruild voor 
najaarsregen met mogelijk storm en mist in de 
ochtend maar de ‘echte’ VGLB-leden blijven 
gewoon hun rondjes maken of deelnemen aan 
de verenigingswedstrijden. 

Voor de rest van het jaar staan nog de 
volgende activiteiten in het weekend op het 
programma: 

 Zondag 15 oktober => de finale van de 
MAANDMEDALS. Het belooft weer 
een spannende ontknoping te worden 
maar ook voor diegenen die nog niet 
(of slechts 1-2 keer) hebben 
deelgenomen is dit een mooie 
gelegenheid om je krachten nog een 
keer te meten met anderen. 

 Zondag 29 oktober => start van de 
ECLECTIC competitie. In een serie van 
3 wedstrijden kun je proberen je 
eerder gerealiseerde score te 
verbeteren. Meer informatie hierover 
vind je in deze Nieuwsbrief.  

 Zaterdag 11 november => wedstrijd 2 
in de ECLECTIC competitie. Je hoeft 
niet aan alle wedstrijden mee te doen! 
Je kunt ook 1 of 2 wedstrijden 
meespelen 

 Zondag 26 november => wedstrijd 3 
van de ECLECTIC competitie, de finale. 
Wie zet de beste individuele score 
neer? 

 Zondag 10 december => SINTER-KERST 
wedstrijd 
 

Daarnaast vinden de doordeweekse 
wedstrijden ook gewoon doorgang in het 
najaar en de winter. 
Dat betekent dat leden kunnen blijven 

meedoen aan: 

mailto:wedstrijdcommissie@vglb.nl
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 De Herendag op maandagmorgen 

 De Senioren mixed op dinsdagmorgen 
(voor onze 50-plussers) 

 De Ladies Day (of Damesdag) op 
donderdagmorgen 

 
Er is voor iedereen wel een activiteit te vinden 
in het programma van VGLB dus blijf sportief 
bezig, ook in de winterperiode! 
 
 
 

 ECLECTIC competitie – Wat is dat? 
 
Algemeen 
Na het officiële speelseizoen (in principe na de 
finale van de Maandmedals) worden er in het 
najaar voor VGLB-leden nog diverse thema-
wedstrijden georganiseerd in het weekend. En 
niet alleen in het najaar maar de gehele winter 
door kun je deelnemen aan VGLB-wedstrijden! 
De eerste wedstrijden in het naseizoen zijn de 
zgn. eclectic wedstrijden. Deze worden om de 
2 weken als een soort competitie gespeeld, 
afwisselend op een zaterdag of een zondag. 
Kijk voor de exacte data in Mijn Bergvliet bij 
Wedstrijden. Hier kun je je ook inschrijven. 
Je hoeft niet aan de hele serie mee te doen 
maar mag ook in een enkele wedstrijd 
meespelen. 
 
Deelnemers 
Alle VGLB-leden met een handicap van 54 of 
lager kunnen meedoen. Per wedstrijd moet 2 
euro betaald worden als inschrijfgeld. Het is 
niet nodig om je voor alle wedstrijden in te 
schrijven, je kunt ook meedoen aan 1 of 2 
wedstrijden. Je komt dan alleen niet in 
aanmerking voor een hoge notering in de 
competitie. Maar: meedoen is belangrijker dan 
winnen! 
 
 
 
 
 

Spelvorm 
Bij eclectic gaat het erom het resultaat van je 
vorige ronde te verbeteren. Je speelt dus als 
het ware tegen jezelf en probeert je aantal 
slagen te verbeteren. 
Ons software systeem E-Golf4U ondersteunt 
deze spelvorm. Dat houdt in dat per wedstrijd, 
met de bij die wedstrijd horende playing 
handicap, een netto score per hole berekend 
wordt.  
E-Golf4U berekent de uitslag dus per wedstrijd 
op basis van de playing handicap die de 
deelnemer op dat moment heeft. Dat gebeurt 
door het aantal extra slagen dat die deelnemer 
op een bepaalde hole heeft, af te trekken van 
het aantal (bruto) slagen dat de deelnemer op 
die hole gescoord heeft. Dat kan betekenen 
dat er bij dezelfde bruto-uitslag op een hole 
verschillende netto-uitslagen genoteerd 
kunnen worden voor verschillende 
deelnemers. Dat komt omdat de playing 
handicaps van die spelers verschillen. 
In de competitie wordt het netto totaal van de 
holes bijgehouden. Het totaal van deze netto 
scores levert dan een totaal netto score in de 
competitie op.  
 
Wedstrijdcommissie VGLB 
 


