PROTOCOL HOLE-IN-ONE GOLFCLUB BERGVLIET
Dit Reglement is van toepassing op actieve leden van Golfclub Bergvliet, genoemd in
artikel 4 van de Statuten.
1. Voorwaarden voor erkenning van een hole-in-one bij Golfclub Bergvliet
a. De hole-in-one wordt geslagen tijdens een volledige golfronde (niet per se qualifying) van 9
of 18 holes of tijdens een door de Wedstrijdcommissie van Golfclub Bergvliet vastgestelde
golfronde (niet per definitie qualifying), op een van de banen van Landgoed Bergvliet. (18holes Wedstrijdbaan e/o Par-3 baan).
b. Tijdens de in lid 1. sub a genoemde golfronde dient de speler vergezeld te gaan van een
officiële marker die in het bezit moet zijn van een EGA/NGF Handicapbewijs, met
tenminste HCP 54.0
c. Tijdens de golfronde moet de baan Qualifying zijn c.q. moet er tenminste sprake zijn van
Qualifying condities (te bepalen door Handicap & Regel Commissie van Golfclub Bergvliet
c.s.). De lengte van de gelopen golfronde bedraagt over 9 holes tenminste 700 meter, en
over 18 holes tenminste 1375 meter.
d. De minimum lengte van de hole waarop de hole-in-one is geslagen bedraagt voor Heren
100 meter en voor Dames 80 meter.
e. Een hole-in-one geslagen op een wintergreen is niet geldig.

2. Administratieve behandeling t.a.v. scorekaarten
a. De door speler en marker volledig ingevulde individuele scorekaart (voorzien van naam,
datum, tijdstip, kleur tee, Exact en Playing Handicap van zowel speler als marker), dient
z.s.m. bij de secretaris van de Vereniging te worden ingeleverd.
b. De door de speler en marker volledig ingevulde wedstrijd-scorekaart (voorzien van naam,
datum, tijdstip, kleur tee, Exact en Playing Handicap van zowel speler/speelster als
marker), dient door de Wedstrijd(sub)commissie of de speler/speelster z.s.m. bij de
secretaris van de Vereniging te worden ingeleverd.
c. De secretaris ondertekent de onder lid 1 en 2 bedoelde scorekaart(en) en voorziet deze
van een stempel van de Vereniging. Daarna maakt hij een kopie van de scorekaart ter eigen
archivering en zendt het getekende en van een stempel voorziene exemplaar aan de
speler/speelster retour.
d. In geval het leden van Golfclub Bergvliet betreft, geeft de secretaris de naam van de
betreffende speler/speelster door aan de Communicatie commissie.
e. De Communicatie commissie zorgt voor bijschrijving van de deze speler/speelster op het
bord “hole-in-one” op de “Wall of Fame” in het Paviljoen van Golfclub Bergvliet.
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3. Aanvullende bijzonderheden:
a. Bols Hole-in-One Club
Een hole-in-one is voor de meesten een eenmalige ervaring en ook de omgeving ziet dat zo
(vooral hole 19). Een hole-in-one moet voor de vergetelheid behoed worden. Daarom zorgt de
Bols Hole-in-one Club al sinds 1927 voor erkenning en registratie. De speler kan zich voor een
gratis en levenslang lidmaatschap van deze club, met de daarbij behorende onderscheidingen
aanmelden.
Voor alle voorwaarden, bijzonderheden en aanmeldingsformulier zie www.bolsholeinone.nl
Let op: spelers jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten. Bols eist in ieder geval een
exemplaar van de scorekaart (als bedoeld in lid 2 sub c van dit reglement)
b. Hole-in-One Verzekering
Hoewel het voor elke golfer een hele eer is om een hole-in-one te slaan, kan er ook een nadeel
aan verbonden zijn. Hoewel het nergens staat geschreven, is het vaak een kwestie van
etiquette dat een golfer na het maken van een hole-in-one een drankje aanbiedt. Dat kan soms
aardig in de papieren lopen. Men kan zich daar tegen verzekeren.
Evenals de Bols Hole-in-One club vraagt ook de Hole-in-One verzekering een exemplaar van de
scorekaart (als bedoeld in lid 2 c van dit reglement)

4. Niet leden:
Ook niet-leden van Golfclub Bergvliet, waaronder mede begrepen leden van Bergvliet-FORE-U,
die een hole-in-one slaan op een van de banen van Landgoed Bergvliet kunnen zich, i.v.m.
(aan)melding bij de hierboven in lid 3 genoemde instanties (Bols Hole in One Club e/o Hole-inOne Verzekering), aanmelden bij de secretaris van Golfclub Bergvliet voor een handtekening
op de scorekaart. De secretaris dient in deze gevallen te handelen overeenkomstig het
gestelde in lid 2 sub c van dit Reglement.
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