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6 December 2017 
 
Als zoveel leden van de wedstrijdcommissie 
rond dezelfde tijd besluiten dat het tijd is voor 
een opvolger moet er veel gebeuren. In deze 
nieuwsbrief blijkt dat dit aardig is gelukt. 

• De match play winterserie staat op de rails. 

• We nemen afscheid van zes gewaardeerde 
WeCo leden. 

• Het wedstrijdprogramma voor 2018 is 
volledig geadopteerd. 

Wij bevelen u deze eerste nieuwsbrief nieuwe 
stijl van harte aan en adviseren u deze te 
bewaren voor het raadplegen in de toekomst. 
 

Match play winterserie 2018 
 
In het winterseizoen worden voor VGLB-leden 
diverse thema-wedstrijden georganiseerd in 
het weekend. De eerste wedstrijden in het 
nieuwe jaar zijn de Match play wedstrijden. 
Deze worden om de twee weken gespeeld, 
afwisselend op een zaterdag of een zondag. De 
wedstrijden worden gespeeld in teams van 2 
personen, er vindt handicapverrekening plaats 
en alle 18 holes tellen mee.  
De exacte data en spelvormen voor 2018 zijn: 
 
Zondag 28 januari – 4BBB (four ball better ball) 
Hierbij speelt iedere speler zijn eigen bal. De 
speler die de meeste stableford punten heeft 
verzameld, wint voor het team de hole.   
 
Zaterdag 10 februari – Greensome 
Beide spelers van hetzelfde team slaan af, zij 
kiezen de naar hun inzicht beste bal en spelen 
daar om en om mee verder. De andere bal 
wordt opgenomen. Het team dat de meeste 
stableford punten heeft, wint de hole.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 februari – Foursome 
Hierbij slaat de ene speler af op de ‘even holes’ 
en de andere speler op de ‘oneven holes’. Er 
wordt om en om verder gespeeld totdat de bal 
is uitgeholed. Het team met de meeste 
stableford punten wint de hole.   
 
Zaterdag 10 maart – Greensome Chapman 
Beide spelers slaan af en doen een volgende 
slag met de bal van hun teamgenoot. Daarna 
wordt gekozen welke de beste bal is en de 
andere bal wordt opgenomen. Er wordt om en 
om verder gespeeld totdat er is uitgeholed. Het 
team dat de meeste stableford punten heeft, 
wint de hole.   
 
Inschrijven match play winterserie 
VGLB-leden met een hcp van 54 of lager kunnen 
zich via Mijn Bergvliet onder Wedstrijden  
inschrijven. Je kunt zowel als team inschrijven 
als individueel, in dat laatste geval word je aan 
een partner gekoppeld. Je hoeft niet aan de 
hele winterserie mee te doen maar kunt ook 
aan één of meerdere wedstrijden deelnemen.  
 
Bepaling van de uitslag 
Voor elke gewonnen hole krijgt een team 1 punt 
en voor elke hole die gelijk gespeeld is (gelijk 
aantal stableford punten of helemaal geen 
stableford punten meer) ontvangt het team 0 
punten.  

• Dagwinnaar 
Het team dat aan het einde van de wedstrijd de 
meeste holes heeft gewonnen, is de Match play 
winnaar van de dag. 

• Klassement  
Voor het klassement wordt het totaal van het 
aantal gewonnen holes individueel 
bijgehouden. De beste 3 wedstrijdscores tellen 
mee. Winnaar is diegene die de meeste 
gewonnen holes op zijn / haar naam heeft 
staan. 

• Wedstrijdcommissie VGLB 
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Afscheid trouwe Weco-vrijwilligers  
 
Om verschillende redenen (zoals tijdgebrek, 
persoonlijke situatie en langdurige deelname 
aan commissies) hebben vijf leden van de 
overkoepelende Wedstrijdcommissie (Weco) in 
de loop van dit jaar aangegeven aan het eind 
van 2017 te gaan stoppen met hun werk-
zaamheden. Deze Weco-leden waren verant-
woordelijk voor de uitvoering van alle wed-
strijden - en Club-kampioenschappen - in het 
weekend en het ondersteunen van de 
subcommissies.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 
november heeft de voorzitter van de Weco, 
Wilma Vriends, deze vrijwilligers hartelijk 
bedankt voor hun inzet. 
 
Tevens heeft Wilma toen kort gememoreerd 
wat ze allemaal voor de club gedaan hebben in 
de afgelopen jaren. Van alle vrijwilligers zal op 
gepaste wijze afscheid genomen worden en zij 
hebben namens VGLB een blijk van waardering 
ontvangen. 
 
Wie namen er afscheid? 
 

Margriet Bliemer – zij is 9 jaar actief 

geweest als vrijwilligster, eerst in de 
Wedstrijdcommissie waar ze de organisatie van 
wedstrijden voor haar rekening nam en later in 
de H&R commissie waar ze verantwoordelijk 
was voor de handicapregistratie en het 
invoeren van de score kaarten. Daarna stapte ze 
over naar de Weco waar ze zowel 
penningmeester als secretaris was en weer de 
organisatie van wedstrijden in het weekend op 
zich nam. Ze verleende ondersteuning aan de 
wedstrijd-leidingen en was de vraagbaak voor 
de soft ware systemen (eerst ProWare en later 
E-Golf4U) die door de vereniging gebruikt 
worden voor de organisatie van de wedstrijden. 
 

Louis Smulders – hij is 10 jaar vrijwilliger 

geweest binnen de Wedstrijdcommissie, eerst 
als algemeen wedstrijdleider en later specifiek 
binnen de subcommissie van de Senioren mixed 
dag. Daarnaast zat hij in de Weco waarbinnen 

hij de laatste jaren verantwoordelijk was voor 
het opzetten en bijhouden van de jaarkalender. 
Verder verleende hij assistentie bij diverse 
weekendwedstrijden zoals de Ryder Cup. Hij 
had jarenlang de leiding over de Club-
kampioenschappen Stroke play en Senioren.   
 

Sjef de Wit – hij is vanaf het begin actief 

geweest in verschillende commissies, van de  
feestcommissie tot de evenementen-
commissie, van de NOW commissie (die de 
relatie tussen stichting en vereniging weer 
rechtgetrokken heeft) tot de bijzondere 
activiteiten-commissie. Binnen de Weco was hij 
verantwoordelijk voor de fun / thema wed-
strijden en de Invitatiedagen; verder verleende 
hij algemene wedstrijd ondersteuning en heeft 
Sjef 2 x de Lustrumcommissie voorgezeten 
 

Jacqueline van Dongen – zij heeft vanaf de 

start van VGLB de organisatie voor haar 
rekening genomen van de weekendwedstrijden 
zoals de Maandmedals, de 
Clubkampioenschappen en de fun wedstrijden. 
Zij deed dit in het begin samen met Caro 
Ipenburg en Margriet Bliemer. De laatste tijd is 
ze meer op de achtergrond actief geweest bij 
het assisteren van de wedstrijdleidingen in het 
weekend.  
 

Jutta van Engelen – zij heeft de WAC 

(WoensdagAvondCompetitie) opgezet en deze 
vorm gegeven en ook jarenlang geleid. Tevens 
was zij verantwoordelijk voor de organisatie van 
de Clubkampioenschappen Match play en gaf zij 
ondersteuning bij de Maandmedals, als 
wedstrijdleidster of later ter assistentie van 
Adriënne van Veen. 
 

Adriënne van Veen – zij is de laatste jaren 

het gezicht geweest van de weekendedstrijden; 
ze organiseerde de fun wedstrijden 
(Vlaggetjesdag, SinterKerst) en later de thema 
wedstrijden zoals de match play serie en de 
eclectic wedstrijden in de winter. Daarnaast 
verzorgde ze de organisatie van de 
Maandmedals.  
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De vereniging zal deze actieve en gemotiveerde 
vrijwilligers missen! 
 
Er zijn inmiddels initiatieven genomen om ook 
in 2018 weer alle wedstrijden te kunnen 
organiseren. De Weco heeft twee nieuwe leden 
bereid gevonden om zitting te nemen in de 
commissie, Pieter Krijn (als penningmeester en 
verantwoordelijke voor de jaarkalender) plus 
Frans Picavet (als secretaris en ondersteuning 
van de wedstrijdleidingen). Zij gaan samen met 
Wilma Vriends (voorzitter en bestuurslid) het 
Dagelijks Bestuur vormen van de Weco.  
 
De uitvoering van de wedstrijden ligt bij de 
verschillende wedstrijdleidingen, de 
subcommissies voor de weekwedstrijden en de 
weekendwedstrijden zijn geadopteerd door 
enthousiaste leden die met een groepje de 
organisatie hiervan voor hun rekening nemen. 
 

Adoptie  VGLB-wedstrijden in 2018  
 
Door het vertrek van een aantal leden uit de 
Wedstrijdcommissie (Weco) was het nodig om 
nieuwe vrijwilligers te vinden die de organisatie 
van VGLB-wedstrijden in het weekend op zich 
wilden nemen.  
 
Omdat veel leden zich niet langdurig 
beschikbaar kunnen stellen als vrijwilligers voor 
de vereniging - maar wel graag incidenteel iets 
willen doen voor de club - was het idee ontstaan 
om de verschillende weekendwedstrijden te 
laten adopteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden konden zich individueel of als groepje 
opgeven om als wedstrijdleiding de organisatie 
en uitvoering van wedstrijden op zich te nemen. 
Door middel van de actie “Adopteer een 
wedstrijd” werd een oproep gedaan aan alle 
VGLB-leden en daarop is enthousiast 
gereageerd. 
 
Inmiddels zijn ALLE wedstrijden uit de 
jaarkalender van 2018 geadopteerd!  
 
De Weco nieuwe stijl, bestaande uit 3 leden 
(Pieter Krijn, Frans Picavet en Wilma Vriends) 
die het Dagelijks Bestuur vormen, zal de 
coördinatie van alle activiteiten uit de kalender 
verzorgen en de nieuwe wedstrijdleidingen 
ondersteunen.  
 
Wie hebben zich als vrijwilliger / wedstrijd-
leiding gemeld? 
 
In het schema op de volgende pagina is te zien 
welke leden verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie van de specifieke wedstrijden. In E-
Golf4U zal bij de Wedstrijdinformatie ook 
duidelijk nog worden aangegeven wie de 
wedstrijdleiding heeft en hoe deze personen 
zijn te bereiken. 
 
Door meer mensen te betrekken bij het 
uitvoeren van de activiteiten van onze golfclub 
verwachten we de onderlinge band tussen de 
leden te versterken en (nog) meer 
saamhorigheid te creëren. Dit past mooi in de 
visie van VGLB waarin Ledenbehoud een grote 
rol speelt. 
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Datum Soort wedstrijd Coördinator Teamleden

zondag 28 januari match play 1 (serie) Els Verbunt Elleke v Cann, Lita vd Vorst

zaterdag 10 februari match play 2 (serie) Els Verbunt Elleke v Cann, Lita vd Vorst

zondag 25 februari match play 3 (serie) Els Verbunt Elleke v Cann, Lita vd Vorst

zaterdag 10 maart match play 4 (serie) Els Verbunt Elleke v Cann, Lita vd Vorst

zaterdag 31 maart Maandmedal 1 Yvonne de Wit Audrey Geuvers, Rob vd Waal

vrijdag 27 april Vlaggetjesdag / Handicart Adriënne van Veen Sjaak van Veen

weekend 26 + 27  mei CK Senioren strokeplay Carla Fransen Guus Beije

zaterdag 9 juni Maandmedal 2 Yvonne de Wit Audrey Geuvers, Rob vd Waal

weekend 13-15 juli Ryder Cup Louis Smulders Sjef de Wit, Pieter Krijn

zaterdag 21 juli Maandmedal 3 Yvonne de Wit Audrey Geuvers, Rob vd Waal

zondag 29 juli Heer vraagt Dame Margriet Bliemer Thomas Bliemer

weekend 4 + 5 augustus CK match play (1) Anne de Lange Jan de Lange

weekend 11 + 12 aug CK match play (2) Anne de Lange Jan de Lange

zondag 26 augustus Maandmedal 4 Yvonne de Wit Audrey Geuvers, Rob vd Waal

weekend 1 + 2 september CK stroke play Wilma Vriends Rob Vriends, Pieter Krijn

zaterdag 15 september Leden-Invitatiedag Sjef de Wit Marja Gelens, Lisette Goos, Rien vd Poel

zondag 14 oktober Maandmedal - FINALE Yvonne de Wit Audrey Geuvers, Rob vd Waal

zondag 28 oktober eclectic 1 (serie) Conny van Lierop Agnes Maenhout, Anja den Engelsen

zaterdag 10 november eclectic 2 (serie) Conny van Lierop Agnes Maenhout, Anja den Engelsen

zondag 25 november eclectic 3 (serie) Conny van Lierop Agnes Maenhout, Anja den Engelsen

zondag 9 december SinterKerst wedstrijd Frans Picavet Pieter Krijn

 
Wie heeft welke wedstrijd geadopteerd? 
 


