13 februari 2019
Hij komt er weer aan: ”De regelwedstrijd”
Reserveer zaterdag 23 maart en schrijf in!

worden ingeschreven. De organisatoren zorgen
er dan voor dat u in een team wordt ingedeeld.
De organisatie doet haar naam eer aan want
naast het spelen van de wedstrijd in de praktijk
(volgens de regels), hebben zij natuurlijk weer de
nodige theorievragen uitgewerkt. Tijdens de
wedstrijd dienen deze per team te worden
beantwoord. Na afloop van de wedstrijd, op hole
19, volgt dan tekst en uitleg over de vragen en
natuurlijk de bijbehorende antwoorden.

Regelwedstrijd 2019
Ook dit jaar organiseert de Handicap & Regelcommissie de jaarlijks terugkerende Spelregelwedstrijd. Aan het begin van het nieuwe seizoen
en vlak voor aanvang van de NGF Competitie
even stoeien met de theorie, tijdens een rondje
door de baan.

Ook al zin in het nieuwe seizoen? Benieuwd of u
niet alleen met uw spel kunt scoren, maar ook
met kennis van de (vernieuwde) spelregels?
Schrijf dan in voor deze leuke wedstrijd.

Zeker dit jaar, met alle nieuwe regels, wordt het
een extra uitdaging om te controleren of deze al
wat beginnen te leven. Met name de wijzigingen
in de regels komen daarom ruimschoots aan
bod.

Ter voorbereiding

De wedstrijd wordt dit jaar georganiseerd op
zaterdag 23 maart 2019. We beginnen om 10:00
uur. Graag een half uur voor uw starttijd
aanwezig zijn voor de ontvangst van scorekaart
en vragenlijst. Omdat deze wedstrijdformule
voorgaande jaren goed is bevallen, spelen we
ook dit jaar weer een “foursome strokeplay”
wedstrijd voor teams. Elk team bestaat uit 2
spelers.

Het is op de site van de NGF mogelijk om
proefexamens te maken. Dit is een eenvoudige
en redelijk snelle manier om achter de
wijzigingen te komen. (Het is in ieder geval veel
leuker dan het regelboekje uit het hoofd te
leren.)
Ga hiervoor naar www.NGFgolfregelexamen.nl

De teamleden dienen beiden in te schrijven voor
de wedstrijd. Via de “Mijn Bergvliet” tegel op de
website (of op een andere wijze) gaat u naar
wedstrijden van Golfclub Bergvliet op E-Golf4u.
Wel graag vermelden met wie u samen een team
vormt. Natuurlijk kan ook als individuele speler
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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet.

