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

 

18 april 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De WAC 
 

Woensdag Avond Competitie 
Vanaf woensdag 1 mei  tot en met woensdag 28 
augustus wordt iedere woensdagavond de WAC 
georganiseerd. Een gezellige wekelijkse wedstrijd 
voor die wordt georganiseerd voor alle leden 
(mannen, vrouwen, studerend, werkzaam en 
gepensioneerd).  
 
De WAC is een vrije inloop wedstrijd waarvoor 
persoonlijke inschrijving alleen mogelijk is op de 
dag zelf bij de wedstrijdleiding, voorafgaand aan 
de wedstrijd. Dus niet via Mijn Bergvliet. 
 
De WAC is een qualifying stableford wedstrijd 
over 9 holes volgens de regels van de NGF. Er 
wordt afgeslagen van zowel Rood, Blauw en Geel. 
Dit wisselt per week. 
 
Inschrijving is mogelijk in het paviljoen vanaf 
16:30 uur tot 18:45 uur voor starttijden tussen 
17:00 en 19:00 uur. Er is plaats voor maximaal 36 
personen per avond. De meeste flights drinken na 
afloop samen nog een drankje, maar dat is niet 
verplicht.  
 
Na inschrijving (ter plaatse in het paviljoen): 

• Worden flights samengesteld door de 
wedstrijdleiding 

• Wordt in principe geen rekening 
gehouden met voorkeuren 

• Wordt er naar gestreefd flights zoveel 
mogelijk wisselend samen te stellen 

• Wordt wachten beperkt (zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is). 

 

 
 
 
 
 
Deelname aan de competitie staat open voor 
iedereen die: 

• Minimaal in het bezit is van handicap 54. 

• Lid is van Golfclub Bergvliet 
 

Kosten. 
Competitiebijdrage is per avond € 2,00 of een 
eenmalige inleg van € 24,- voor het hele WAC 
seizoen, inclusief catering tijdens de Midzomer 
wedstrijd en de Finale avond. 
 

Ranglijst. 
Van de 18 beschikbare wedstrijden worden de 
beste 10 resultaten geteld die leiden tot een 
eindklassement. De midzomerwedstrijd telt hier 
niet voor mee. 
 

Prijzen. 
Er zijn kleine dagprijzen in de vorm van een bal 
voor de Neary en de Longest voor zowel Dames 
als Heren. Vogeltjes voor een Birdie. Dit laatste 
geheel ter beoordeling van de wedstrijdleiding 
 

Contact. 
Als je pas later kan starten dan 18.00 uur, stuur 
even een whatsapp naar Ton van der Velden. 06-
51087685. Dan kan hij je indelen in een late flight. 
 
Ton heeft de WAC organisatie overgenomen van 
Rian Gooskens en hoopt ook dit seizoen weer 
vele leden te mogen begroeten op de zomerse 
woensdagavonden. 
 


