15 mei 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• Strokeplay-kampioenschap senioren.
• Ryder Cup 2019 (5, 6, 7 juli)

Clubkampioenschappen Strokeplay
Senioren 2019

Programma Ryder Cup 2019
Vrijdag 5 juli:
14:00 u Ontvangst met koffie/thee met iets
lekkers, melden en betaling inschrijfgelden en kosten horeca
uitreiken scorekaarten
15:00 u Start op hole 1 met de eerste ronde over
9 holes (1 t/m 9), spelvorm voor deze
ronde is matchplay foursome.
Totaal 18 flights (4-bal) met start om de
10 minuten

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni worden de
jaarlijkse Clubkampioenschappen Strokeplay
senioren (55+) voor dames en heren gehouden.
U heeft nog tot 24 mei de gelegenheid om u hier
voor in te schrijven via Mijn Bergvliet (E-Golf4U).
De wedstrijdcommissie juicht het van harte toe
als een groot aantal senioren inschrijft.

Ryder Cup 2019
Een maand later staat de Ryder Cup 2019 al weer
voor de deur. De wedstrijden worden gespeeld in
het weekend van vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag
7 juli. Één van de wedstrijden die het meest
worden gewaardeerd door de leden van Golfclub
Bergvliet. Drie dagen lang in teamverband spelen
voor de eer van jouw continent. Een leuke
combinatie van fanatisme en gezelligheid.

Zaterdag 6 juli:
12:00 u Start op hole 1 en 10 met de twee rondes
over 9 holes (1 t/m 9 en 10 t/m 18),
spelvorm voor de ronde hole 1 t/m 9 is
matchplay greensome
spelvorm voor de ronde hole 10 t/m 18 is
matchplay fourball betterball
Totaal 18 flights (4-bal) met start om de
10 minuten, baan catering bij hole 1
19:00 u Ryder Cup dinner

Opzet
De opzet blijft gehandhaafd zoals gespeeld in
2015, 2016 en 2018. We spelen wederom Europa
tegen Amerika. Elk continent wordt vertegenwoordigd door drie teams, dus in totaal 6 teams.
Elk team bestaat uit 12 spelers/-sters inclusief
een captain. Max. aantal deelnemers/-sters 72!!

Zondag 7 juli:
09:00 u Start op hole 1 met de finale ronde over
18 holes, spelvorm voor deze ronde is
matchplay-single
totaal 18 flights (2x 2-bal) met start om
de 10 minuten
17:00 u Prijsuitreiking
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Wedstrijdpunten

Wat zijn de kosten?

Per wedstrijdvorm/-ronde: bij winst 2 punten, bij
gelijk spel 1 punt en bij verlies 0 punten.
Totaal zijn er 180 wedstrijdpunten te verdelen.

De kosten voor dit evenement bedragen:
• inschrijfkosten + baancatering € 17,50 p.p.
• Ryder Cup dinner € 22,50 p.p.

Inschrijven

Het voorgaande betekent dat als u heeft
ingeschreven zonder Ryder Cup dinner, de kosten
€ 17,50 p.p bedragen. Bij inschrijving inclusief
Ryder Cup dinner wordt dit totaal € 40,00 p.p..
De bedragen worden contant geïnd bij aanvang
van het evenement op vrijdag 5 juli. Bij voorkeur
met gepast geld betalen.

•
•
•
•

Vanaf heden is het mogelijk om in te schrijven
via ‘mijn bergvliet’ (E-Golf4U).
Maximale handicap voor deelname is 36.
De minimale leeftijd bedraagt 21 jaar.
Inschrijven betekent dat u zowel op vrijdag 5,
zaterdag 6 als zondag 7 juli speelt.

Bij het inschrijven aan te geven of U:
• gebruik wil maken van een handicart/buggy
gedurende het weekend
• wel of niet wil deelnemen aan de Ryder Cup
dinner op zaterdagavond 7 juli met keuze
voor vlees of vis?

De wedstrijdleiding is in handen van Sjef de Wit
en Louis Smulders.
Zij rekenen op een grote opkomst.

Outfit
De wedstrijdleiding wil de deelnemers/sters
vragen om tijdens de Ryder Cup een polo-shirt
te dragen in de kleur van het continent.
• Voor Europa is het GEEL!
• Voor Amerika is het ROOD!
Dus opletten bij welk continent u door de
wedstrijdleiding wordt ingedeeld.
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