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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

7 mei 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor: 

• Invitatiewedstrijd senioren mix. 

• Onze eigen Ryder Cup 2018. 
 
 

Invitatiewedstrijd senioren mix 
dinsdag 29 mei 

 
Op dinsdag 29 mei organiseert de afdeling 
senioren mix van onze wedstrijdcommissie de 
jaarlijkse invitatiedag. Een mooie gelegenheid 
om een hele dag met uw vrienden, familieleden 
18 holes te golfen op Landgoed Bergvliet en 
kennis te maken met de gastvrijheid en 
gezelligheid van onze vereniging. Uiteraard mag 
u ook zonder introducees deelnemen. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt: 

• € 26,50 voor u als lid van Golfclub Bergvliet 

• € 33,00 per introducee.  
Deze bedragen zijn Inclusief catering in de baan, 
een drankje en bitterballen na afloop en een 
goed verzorgd warm en koud buffet. Voor uw 
Introducees is ook de greenfee in genoemde 
prijs inbegrepen.  
 
Voor meer informatie over deze gezellige dag 
kunt u terecht op de website (klik hier). 
 

• Wedstrijdcommissie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ryder Cup 
13, 14 en 15 juli 

vrijdag t/m zondag 
 
Het is weer een Ryder Cup jaar. Joost Luiten 
hoopt geselecteerd te worden voor het 
Europese team.  
 
Bij Golfclub Bergvliet zijn er veel leden die hopen 
dat ze mee kunnen spelen met onze eigen lokale 
Ryder Cup variant. Te laat aanmelden is voor hen 
geen optie en daarom heeft het organisatie-
comité binnen de wedstrijdcommissie nu al alles 
op een rijtje gezet voor geïnteresseerde leden.  
 
Ook bij Golfclub Bergvliet speelt Europa tegen 
Amerika en het is een publiek geheim dat onze 
teams minstens even fanatiek zijn als de pro’s die 
elkaar op 28, 29 en 30 september bestrijden op 
de spectaculaire L'Albatros course van de Le Golf 
National op 20 km van Parijs. 
 
Wij organiseren ons eigen voorproefje op vrijdag 
13, zaterdag 14 en zondag 15 juli op de 
uitdagende baan van Landgoed Bergvliet. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar 
de website (vanaf hier doorklikken). 
 

• Wedstrijdcommissie. 
 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/nieuws/invitatiedag-senioren
https://www.landgoedbergvliet.nl/golf/nieuws/ryder-cup

