28 maart 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• Baan weer qualifying.

U kunt weer kaarten lopen
PAR3 baan niet qualifying.
Omdat de PAR3 baan gedurende het “werk in
uitvoering” is ingekort (alleen hole 5 t/m 9
kunnen worden gespeeld), is de PAR3 gedurende
de maanden van onderhanden werk tijdelijk niet
qualifying. U kunt hier dus geen Q-kaarten
lopen.

Vanaf aanstaande vrijdag is de 18 holes baan
weer qualifying. Dit houdt in dat u weer kaarten
kunt lopen om uw handicap naar beneden te
brengen. Daarbij maken wij u er op attent dat
vanwege de tijdelijke hole 18 de handicaptabellen door de NGF zijn aangepast. Deze
tabellen (met de aanduiding “tijdelijk”) hangen
in de vitrine in de gang bij de receptie en bij het
caddiemasters home. Uiteraard kunt u op de
website ook alle informatie vinden.

Straks nog mooiere banen.
Straks, als alle werkzaamheden zijn afgerond,
wordt de NGF weer uitgenodigd om beide banen
te beoordelen en definitieve handicaptabellen
op te stellen. Dan ligt er een schitterende nieuwe
hole 18 van de grote baan en een even zo mooie
maar zeer uitdagende hole 7 van de PAR3 baan.
Als het zo ver is zullen wij u daarover uiteraard
weer informeren.

Winterregel ingetrokken.
Let op: De winterregel ofwel de plaatselijke regel
met betrekking tot het schoonmaken en
plaatsen wordt nu ingetrokken. U mag dus niet
langer uw bal opnemen en schoonmaken,
anders dan in de regels is toegestaan.

Voor de komende zomer wensen wij u veel
plezier in het spel. Wij rekenen ook dit jaar op
ieders nimmer aflatende ijver om te zakken in
handicap.

Dropping zone hole 10.
Tevens maken wij u er op attent dat op hole 10
een verplichte dropping zone is aangelegd. Deze
geldt voor het ontwijken van de rode hindernis
volgens regel 17. U bent hier verplicht om te
droppen in de aangegeven dropping zone en
vanaf daar verder te spelen. Het maakt dus niet
uit of uw bal achter de green of links of rechts
van de green in de rode hindernis belandt, u
moet dan verplicht droppen in de gemarkeerde
dropping zone. De nieuwe local rule hierover zal
snel worden gepubliceerd.

Mocht u nog vragen hebben over de baan, het
handicap systeem of de nieuwe golfregels, aarzel
niet en spreek Ben Teunissen, Wim Konter of
Kees Huijgens aan. U kunt ook een mailtje sturen
naar H&R@golfclubbergvliet.nl .
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Buggy paden.
Verder komen de winterroutes voor het buggy
verkeer in de baan weer te vervallen.
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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet.

