9 september 2019
In deze nieuwsbrief informatie over:
• Het NGF familietoernooi 2019
• Clubkampioenschappen strokeplay
• C-Competitie spelen op de PAR3 baan

Spelvorm
De spelvorm is Greensome Stableford. Beide
spelers slaan op elke hole af en bepalen
vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De
speler wiens bal niet is gekozen, slaat de tweede
slag en vervolgens slaan de spelers om beurten.

NGF familietoernooi 2019
Traditiegetrouw worden ieder jaar op vele
golfbanen de voorrondes gespeeld in het NGF
Familietoernooi. In oktober vindt de grote finale
plaats waarvoor de beste koppels worden
geplaatst die de voorrondes bij hun club hebben
gewonnen. De landelijke finale van het toernooi
wordt door de NGF gecoördineerd.

Prijswinnaars
Er zijn prijzen voor de eerste twee koppels met de
beste bruto stablefordscore en voor de eerste
twee koppels met de beste netto
stablefordscore. Ook zijn er prijzen voor de
'Neary' en de 'Longest'. Op de Par 3 baan vervalt
de prijs voor de longest drive.

Op zondag 22 september wordt het jaarlijks NGF
Familietoernooi bij onze golfclub gespeeld.
Golfclub Bergvliet zet zich zo in om een
fantastische bijdrage aan een goed doel te
doneren, dit jaar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het fonds biedt kinderen uit gezinnen, waar niet
genoeg geld is, de kans om structureel te sporten
en/of aan cultuur te doen.

Finalewedstrijd
De koppels, die landelijk het best hebben
gescoord, worden uitgenodigd voor de finale, die
wordt gehouden op zondag 13 oktober 2019 op
de Nunspeetse.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per koppel,
indien beide spelers lid zijn van Golfclub Bergvliet
Is een speler geen lid, dan moet wat meer
inschrijfgeld worden betaald. Dat bedrag wordt
later bekend gemaakt. Het inschrijfgeld moet
contant voor aanvang van de wedstrijd worden
voldaan. Het betaalde inschrijfgeld gaat naar het
goede doel.

De wedstrijd
De wedstrijd vindt plaats op zondag 22
september 2019. Er wordt een 18 holes wedstrijd
op de grote baan gespeeld, alsmede een 2 x 9
holes Par 3 wedstrijd voor beginnende golfers.
Koppels
Inschrijving is per koppel. Bij een koppel dient een
familierelatie te bestaan en tenminste één
persoon moet lid zijn van Golfclub Bergvliet.

Inschrijving is per koppel, door middel van het eformulier op de website (zie tegel “nieuw op de
website”). De inschrijving sluit op zaterdag 14
september. Later aanmelden is niet mogelijk.
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Wedstrijdreglement
Het wedstrijdreglement voor dit clubkampioenschap wordt spoedig gepubliceerd op de website.
Tip: “Nieuw op de website” in de gaten houden.

Clubkampioenschap strokeplay
Op zaterdag 28 en zondag 29 september wordt
het Clubkampioenschap Strokeplay gespeeld. Dit
jaar met een geheel andere opzet, die deelname
aantrekkelijker maakt voor een groter aantal
leden.

Inschrijven
Via de tegel “Mijn Bergvliet” op de golfclub
pagina van de website (tot 21-09-2019 22:00 u).

In afwijking van hetgeen staat vermeld in de
wedstrijdkalender, wordt de wedstrijd over 2
dagen gehouden en niet over 3 dagen. Zaterdag
5 oktober vervalt!

NGF C-competitie PAR3 baan
Golfclub Bergvliet wil gaan deelnemen aan de Ccompetitie van de NGF, die ook in het voorjaar
wordt gespeeld.

Er wordt in 2 categorieën gespeeld
Categorie 1: Spelers met een exacte handicap van
18.0 of lager spelen bruto strokeplay, zonder
handicapverrekening. Deze groep speelt van de
backtees: heren spelen van wit, dames van
blauw. Deze categorie resulteert in een
Clubkampioen Heren en een Clubkampioen
Dames. De clubkampioenen Heren en Dames (in
categorie 1) zullen vermeld worden op de Wall of
Fame in het Paviljoen.
Categorie 2: Spelers met exacte handicap van
18.1 tot en met 36 spelen netto strokeplay met
handicapverrekening (bruto/netto) op basis van
hun playing handicap. Deze groep speelt van de
standaardtees: heren van geel, dames van rood.
In deze categorie wordt geen onderscheid
gemaakt tussen heren en dames. Deelname door
spelers met een handicap boven de 36 is niet
mogelijk.

Opzet competitie
Deze competitie wordt gespeeld op 9 holes
banen par 3 - 4 over 18 of 36 holes. (Speeldata 310-17-24 april en 1 mei, reserve dag 8 mei.)
Een team bestaat uit 3 dames en 3 heren die in
de ochtend 18 holes foursome spelen en in de
middag 18 holes single. Bij inschrijving kan voor
18 of 36 holes worden gekozen.
De kosten zijn vergelijkbaar met de A-competitie
en bestaan vooral uit cateringkosten.
De wedstrijden worden gehouden op de vrijdag
en zijn laagdrempelig , waardoor ook spelers met
een hogere handicap de gelegenheid hebben om
tegen andere verenigingen in competitieverband
te spelen! Iedereen met handicap 36.0 of een
lager getal kan deelnemen. Voor fanatieke leden
is het mogelijk om naast deze C-competitie ook
aan de weekendcompetitie deel te nemen.

Mooie prijzen
Het bestuur wil deelname stimuleren en pakt
daarom uit met mooie prijzen voor de nummers
1, 2 en 3 per prijzenschema.
• In categorie1 een prijzenschema dames.
• In categorie 1 tevens een prijzenschema
heren.
• In categorie 2 één algemeen prijzenschema,
dat kan dus voor een dame of een heer zijn.
1. 1e prijs een overnachting voor 2 personen bij
Sandome Hotel & Spa Nijmegen inclusief 2
greenfees bij het Rijk van Nijmegen.
2. 2e prijs een diner voor 2 personen bij het
restaurant van Bergvliet.
3. 3e prijs een dagentree voor 2 personen bij
SPA ONE.

Inschrijven
Inschrijven via de website met een e-formulier
dat een dezer dagen op de website verschijnt. Klik
op tegel “Nieuw op de website”.
Meer info
De coördinatie van de C-competitie is in handen
van Rian van Thoor en Adrienne van Veen. Bij hen
kunt u met eventuele vragen terecht. Voor hun
telefoonnr. en e-mail adres zie de ledenlijst op
Mijn Bergvliet (e-Golf4u).
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