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22 september 2018 
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor: 

• Presentatie over voeding en golf. 

• Onze nieuwe website. 
 

“Voeding en golf”  
op woensdag 17.10.2018  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de leden 
geattendeerd op een voorlichtingsavond  over 
“voeding in relatie tot golf”. Daarbij wordt naast 
aandachtsgebieden die voor iedere golfer van 
belang zijn, specifiek aandacht besteed aan de 
voeding voor de oudere golfspeler. Er zijn nog 
voldoende stoelen vrij. Daarom herhalen we de 
uitnodiging. 
 
Het bestuur van Golfclub Bergvliet nodigt u uit op 
woensdagavond 17 oktober om 19:30 u in het 
paviljoen van Landgoed Bergvliet. De presentatie 
wordt gratis verzorgd door Monique Koopman 
van Dieet en Kook. Onze golfclub neemt de 
kosten van koffie, thee en een consumptie voor 
haar rekening. 
 

• Bestuur Golfclub Bergvliet 
 

Website golfclub vernieuwd  
Twee jaar geleden hebben we onze nieuwe 
website opgeleverd. Op basis van de ervaringen 
in die twee jaar heeft onze webmaster (Désirée 
Akkermans)  de zaak flink verbouwd en een 
aantal vernieuwingen doorgevoerd.  
 

Alles over onze golfclub op één subsite. 
Twee jaar geleden hebben we de inhoud van de 
website voor het golfbedrijf en de inhoud voor 
onze glfclub gecombineerd in één site. Daarmee 
wilden we het geheel samenhangend 
presenteren. Vooral de nieuwe golfer had daar 
baat bij omdat hij of zij in dat stadium niet lastig 
wil worden gevallen met de verschillen tussen het 
golfbedrijf en onze golfclub. Binnen de site 
moesten beiden hun eigen hoofdstukken en 
pagina’s bijhouden en werken aan dat samen-
hangende geheel.  
 

Na verloop van tijd bleek dat het best lastig was 
om de inhoud voortdurend op elkaar af te 
stemmen. Daarom hebben we er nu voor 
gekozen alles van de gofclub bij elkaar te brengen 
op een subsite van de Landgoed Bergvliet 
website. We liften dus nog steeds mee op de 
overkoepelende website van Landgoed Bergvliet. 
Daardoor hoeft u geen andere website te 
bezoeken. Alleen zijn het golfbedrijf en de 
golfclub Inhoudelijk “uit elkaar getrokken” 
waarbij ieder zijn eigen subsite heeft. Voortaan 
dus alles van Golfclub Bergvliet overzichtelijk bij 
elkaar op de nieuwe subsite. 
 
Wij denken dat dit voor de leden van Golfclub 
Bergvliet een meer overzichtelijke website 
oplevert. Maar u mag zelf oordelen. Als u het 
overzichtelijker vindt en onderwerpen 
makkelijker kunt vinden, horen we dat graag. Als 
u het minder overzichtelijk vindt uiteraard ook. 
 
Hoe kom je daar? Via de website van de golfbaan 
in de menubalk bovenin klikken op golfclub of 
rechtstreeks via  de URL: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub 
Op de website navigeert u via de twee onder 
elkaar staande menubalken rechtsboven. 
 

De bovenste (groene) menubalk. 
 

 
1. Via “GA DIRECT NAAR” kunt u snel switchen 

naar de golfbaan (bijvoorbeeld voor 
informatie over de golfschool, het 
restaurant, de businessclub etc.) 

2. De “BAANSTATUS” hoort weliswaar bij het 
golfbedrijf maar is ook wel handig voor de 
leden. 

3. Als u op “NIEUWS” klikt verschijnt alleen nog 
maar het nieuws van de golfclub. Hier leest u 
ook wat nieuw is op de website. Voor al het 
nieuws over andere onderdelen van de 
onderneming “Landgoed Bergvliet” moet u 
eerst via “GA DIRECT NAAR” dat andere 
onderdeel selecteren. 

  

http://www.dieetenkook.nl/
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub
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De tweede (witte) menubalk. 
 

Deze menubalk betreft louter informatie over de 
golfclub. Als u links op “ORGANISATIE” klikt 
verschijnt het volgende uitklapmenuutje. 

Onder organisatie kunt u o.a. kiezen voor meer 
informatie over het bestuur en het lidmaatschap.  
 
Als u rechts van “ORGANISATIE” op “KALENDER” 
klikt verschijnt direct de kalender van onze 
golfclub met de actuele maand bovenaan. Snel en 
overzichtelijk, zodat de voor u interessante zaken 
in uw agenda kunt overnemen en het tijdig 
aanmelden kunt bewaken. 
 
Als u op “WEDSTRIJDEN” klikt verschijnt een 
uitklapmenu met de volgende opties: 

Probeer maar eens uit, u zult versteld staan van 
de beschikbare informatie over golfclub-
wedstrijden. Ook de leuke wedstrijdverslagen zijn 
de moeite waard. 

 
Ook het klikken op “COMPETITIE” is de moeite 
waard, zeker als u doorklikt op de keuze-
mogelijkheden die dan verschijnen. 

Dit deel zal steeds leuker worden als alle teams 
hun ervaringen met ons gaan delen. 
 
Onze Handicap & Registratiecommissie houdt u 
voortaan op de hoogte via een eigen uitklapmenu 
dat verschijnt als u op “H&R” klikt. 

1. Voor de handicaptabellen hoeft u dus niet 
langer terug te lopen naar het caddiemaster 
home. 

2. Onder handicapregistratie leest u hier alles 
over Qualifying Kaarten opdat geen mooie 
kaart meer verloren gaat.  

 
Als u wilt weten wat er allemaal gaat wijzigen in 
2019 dan bevelen wij u binnenkort een klik op 
“GOLFREGELS” van harte aan. Nog wel even 
geduld hebben want H&R is nog bezig. 
 
De oplettende websitebezoeker mist nog één 
uitklapmenu met het kopje “JEUGD”. Ook hier 
even geduld, de jeugdafdeling werkt er hard aan. 
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Toen bleef er nog het een 
en ander over dat ook op 
de website moest, maar 
waar? Daarom is een 
kopje “EN VERDER” 
gemaakt. Hier treft u 
allerlei nuttige informatie 
aan. 
Kijk ook eens in de fraaie 
fotoalbums, want daar 
heeft Hans Krijnen (net 
als de andere inzenders) 
enorm zijn best gedaan. 
 

 
Helemaal rechts nog 
steeds de vertrouwde 
foto van de dame met 
golfclub en 
daaronder: 

• Mijn Bergvliet. 

• Contact. 
Als u op “CONTACT” 
klikt kunt een 
formulier invullen dat 
direct wordt door-
gestuurd naar onze 
golfclub. Het komt dus 
niet meer bij het 
golfbedrijf terecht. 

 
Via “MIJN BERGVLIET” komt u terecht op een 
pagina waar u de functies van het softwarepakket 
voor golfbanen “E-GOLF4U” kunt gebruiken. Het 
lijkt deel uit te make van de website, maar dat is 
“gezichtsbedrog”. Hier kunt u inschrijven voor 
wedstrijden, starttijden boeken etc.  

 
Allemaal handige functies die de softwaremakers 
van E-GOLF4U hebben bedacht. Als u echter 
denkt dat de functies bij E-GOLF4U kunnen 
worden verbeterd door onze Désirée, dan moet 
de communicatiecommissie u teleurstellen, want 
dat kan alleen de softwareleverancier van E-
GOLF4U.  
Niet getreurd. Als u uw verbetersuggestie 
aanmeldt via de ideeënbus (die staat onder “EN 
VERDER”), dan bespreken wij dat met het 
golfbedrijf en de leverancier. 
 
De vernieuwing wordt operationeel op 26 
september 2018. 
 
Wij hopen dat u veel plezier beleeft op de 
vernieuwde website, vol nuttige informatie voor 
de leden van onze mooie Golfclub Bergvliet. 
Regelmatig even bezoeken zodat u op de hoogte 
blijft van alles wat er gaande is in onze golfclub. 
 

• Communicatiecommissie Golfclub Bergvliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


