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

 

14 april 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De clubkampioenschappen matchplay 2019 

• De hereninvitatiedag op maandag 8 juli. 

• Hoe geschaafde gebieden te sparen. 
 

clubkampioenschappen matchplay  
Tijdens de ALV van  november 2018 is toegezegd 
dat de jaarlijkse clubkampioenschappen  
Matchplay in een andere vorm zullen worden 
georganiseerd. De wedstrijden starten in mei. 
Matchplay is een leuke en snelle spelwijze en de 
WeCo hoopt dan ook op veel deelnemers.  Alle 
golfers van Golfclub Bergvliet met een EGA 
handicap kunnen zich tot 27 april aanmelden, 
door het e-formulier in te vullen op: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nieu
ws/clubkampioenschappen-matchplay-2019 
 
Alle golfers van GC Bergvliet met een EGA 
Handicap kunnen zich tot 27 april 2019 bij de 
Wedstrijdcommissie via de website aanmelden 
om te worden ingedeeld voor deze Clubkam-
pioenschappen. (zie hierboven) 
 
Op basis van de ontvangen inschrijvingen worden 
spelers ingedeeld in poules (van 4 spelers) en 
speelt men in de komende maanden de poule 
wedstrijden, die onderling met elkaar geregeld 
dienen te worden. Het enige onderscheid dat 
gemaakt wordt is dat Dames bij Dames worden 
ingedeeld en Heren bij Heren. De afspraken 
daarvoor dienen de spelers onderling met elkaar 
te maken en in te plannen in het “starttijden 
systeem” in “Mijn Bergvliet”. 
 
Voor alle duidelijkheid onderstaand voorbeeld 
van de 6 per poule (hier poule A en poule B) te 
spelen  wedstrijden: 

 Mei Juni Juli 

Poule A  1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 

Poule A 3 vs 4 2 vs 4 2 vs 3 

Poule B  1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 

Poule B 3 vs 4 2 vs 4 2 vs 3 

 
Elke (poule)-wedstrijd gaat maximaal over 18 
holes. Indien na 18 holes de stand gelijk is, wordt 
de wedstrijd niet verlengd op hole 19 e.v. 

De Wedstrijdcommissie zal voor aanvang van de 
wedstrijden een Wedstrijdreglement publiceren 
waarin alle bijzonderheden en richtlijnen van 
deze Clubkampioenschappen zijn opgenomen. 
 
Wat nu al vaststaat is dat de wedstrijden om de 
Halve Finale (Dames en Heren) en de Finale 
(Dames en Heren) worden gespeeld in het 
weekend van 10 en 11 augustus 2019. 
Voor meer informatie: raadpleeg Tom de Graaf. 
 

Invitatiedag Heren 
De subcommissie voor de Herendag zal op 
maandag 8 juli de jaarlijkse Heren Inventatiedag 
organiseren. Natuurlijk gaan zij weer voor de 
hoofdprijs als het gaat om het aantal deelnemers, 
de gezelligheid op de baan en op hole 19.  
 
Afgelopen jaar maar liefst ruim 100 deelnemers, 
een geweldige door de keuken van Bergvliet 
georganiseerde barbecue en schitterend weer.  
Achteraf gezien had er die zomer best wat vaker 
een buitje mogen vallen, maar het mooie weer 
was toen meer dan welkom. Hopelijk gaan we het 
succes van afgelopen jaar evenaren of zelfs 
verbeteren. Zet de datum van 8 juli alvast in je 
agenda en benader je vrienden om mee te 
spelen! 
Binnenkort zal de definitieve uitnodiging via de 
Nieuwsbrief worden gepubliceerd.  
 

Geschaafde gebieden in de baan 
Rob van Hoof (assistent hoofdgreenkeeper) heeft 
via Kees Huijgens (H&R commissie) gevraagd aan 
onze golfclub door te geven dat de geschaafde 
gebieden langs de fairways moeten worden 
beschouwd als niet toegankelijk gebied.  
 
Omdat daar opnieuw gras wordt ingezaaid mag 
er niet met trolleys en buggies over worden 
gereden. Eerder was al aangegeven deze 
gebieden als GUR te beschouwen en dat er (nog) 
geen blauwe markeringen zijn. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat het werk van de 
greenkeepers teniet wordt gedaan, door te rijden 
over deze gebieden. De golfbaan (stichting) zal 
uiteraard zelf ook de overige spelers (die geen lid 
zijn van onze club) hierop attenderen. 
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