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06-05-2020 
Na een fors aantal weken waarin geen golf 
gespeeld kon worden is het sinds 29 april voor de 
jeugd tot en met 18 jaar weer mogelijk aan de 
slag te gaan, onder beperkende voorwaarden. 
Verderop in deze nieuwsbrief kun je daar meer 
over lezen. Samen met de mensen van Bergvliet 
heeft het bestuur ook maatregelen getroffen die 
van toepassing worden zodra de golfbaan weer 
open kan voor de andere leden. Tijdens de 
persconferentie van woensdagavond heeft 
premier Rutte bekend gemaakt dat dit op 
maandag 11 mei weer mogelijk gaat worden met 
strikte inachtneming van de door het RIVM 
gestelde beperkingen. Ook daarover meer in 
deze nieuwsbrief 
 

NGF/NVG Protocol 
Door de NGF en NVG is een protocol opgesteld 
hoe in de huidige situatie veilig gegolfd kan 
worden. Je kunt dit protocol bekijken in de pdf die 
wordt geopend als je op deze link klikt. Hopelijk 
gaan veel leden in de loop van de komende 
weken ook weer de wei in, waarbij dit protocol 
moet worden toegepast. Telkens als daar 
aanleiding toe is zal het worden aangepast. 
Verder moet de gemeente Oosterhout de 
noodverordening aanpassen om golf weer 
mogelijk te maken. Vooralsnog gaan we er van uit 
dat dit tijdig zal gebeuren, maar dit kan eventueel 
nog voor vertraging zorgen. 
 

Regels Bergvliet 
De verwachting is dat veel golfers weer meteen 
vol aan de slag willen gaan zodra Bergvliet dat 
mogelijk maakt. Om de mogelijk grote toestroom 
in goede banen te leiden hebben we in overleg 
met Bergvliet een voorlopig opstartscenario 
uitgewerkt. De volgende regels dienen te worden 
nageleefd. Ze kunnen nog worden gewijzigd: 
 
1. De eerste twee weken zal er alleen vrij 

gegolfd kunnen worden in rondes van 
maximaal 9 holes. Er zullen dus geen 
blokreserveringen zijn voor de golfclub of 
vaste groepen. 

2. De twee lussen van de grote baan en de Par-
3 baan zullen hiervoor gebruikt worden. 

3. Iedereen wordt verzocht maximaal twee keer 
per week 9 holes te spelen. 

4. Als de situatie het toelaat, zullen na de eerste 
twee weken weer gereserveerde blokken 
voor de golfclub gepland worden en kunnen 
er dan ook weer wedstrijden met drieballen 
gespeeld worden. De uitslagen zullen dan 
administratief afgehandeld moeten worden. 

5. In lijn met de aanwijzing van de NGF zullen 
ringen in de cups geplaatst worden om te 
voorkomen dat ballen daarin vallen. Q-spelen 
is daarmee wel mogelijk. De H&R-commissie 
zal nog een nieuwsbrief doen uitsturen om 
de spelregelaanpassingen onder de corona-
beperkingen uiteen te zetten. 

6. In de beginfase zullen greenfee- en 
Golfchain-spelers slechts beperkt toegelaten 
worden. 

 

Horeca 
Naar verwachting zullen terrassen eerder 
opengaan dan de overdekte delen van de horeca.  
Zodra 1,5-meter-horeca toegestaan wordt, zal er 
bij Bergvliet plaats zijn voor ongeveer 100 gasten 
(exclusief terras).  
 
De verwachting is dat grotere evenementen pas 
weer op langere termijn mogelijk zullen zijn. 
Maar binnen de toegestane mogelijkheden gaan 
we zo veel mogelijk activiteiten organiseren.  
 

Algemene Ledenvergadering. 
Normaal gesproken hebben we onze voorjaars-
ALV, met daarin de goedkeuring van het 
afgelopen boekjaar, al achter de rug. Dat is tot op 
heden nog niet mogelijk geweest. Met de 
beperkingen voor evenementen en 
bijeenkomsten tot 1 september verwachten wij 
dat het niet mogelijk zal zijn om binnen 
afzienbare tijd alsnog een ALV te organiseren. De 
Kas Controle Commissie heeft de jaarcijfers 
inmiddels al wel bekeken en goedgekeurd.  
 
Wij gaan er vooralsnog van uit dat er in het najaar 
wel een ALV georganiseerd zal kunnen worden. 
Op dat moment zullen we boekjaar 2019 en de 
begroting voor 2021 gezamenlijk behandelen.  

https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/corona/concept-protocol-verantwoord-sporten-en-golf-april-2020-22042020-v3.pdf?rev=209326393
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Op grond van een noodwet kan een ALV wel 
eerder elektronisch gehouden worden, maar we 
denken dat de leden er de voorkeur aan geven 
om fysiek bij elkaar te komen.  
Het bestuur van Golfclub Bergvliet hoopt 
iedereen binnenkort weer in goede gezondheid 
terug te zien. 
 

Jeugdgolf reeds van start per 29 april 
De volgende brief is naar de jeugdleden gestuurd: 
 
Beste jeugdleden, ouders, begeleiders, 
 
We stellen de Par 3 baan open voor de jeugd. De 
driving range blijft nog gesloten.  De rest van de 
golfbaan blijft gesloten en daar mag je ook niet 
komen. 
 
Alleen op woensdag van 14.00 – 20.00, zaterdag 
en zondag van 9.00 - 16.00 is de par 3 baan 
open. Tijdens de jeugdlessen zijn er geen 
starttijden te krijgen, concreet betekent dit dat 
er zaterdags tussen 13-15 uur en zondags van 9-
13 uur geen starttijden beschikbaar zijn. 
 
Ook kunnen op woensdag, zaterdag en zondag 
kunnen er ook prive lessen geboekt worden. 
Je kunt een starttijden aanvragen via: 
proteam@landgoedbergvliet.nl 
Je bent alleen welkom op de golfbaan als je een 
bevestigde les, training of starttijd hebt geregeld 
via je golfpro’s. Kom dus niet naar de golfbaan 
wanneer je geen bevestiging hebt ontvangen. 
 
Het bovenstaande geldt alleen voor de jeugd en 
met dezelfde regels als de jeugdlessen, zie 
hierna: 
 

• Ouders / begeleiders mogen de kinderen 
alleen brengen en halen (en dus niet 
aanwezig blijven!).  

• Kom niet meer dan 10 minuten voor 
aanvang naar de golfbaan en ga daarna 
direct naar huis. 

 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

• Basisregel: gebruik je verzond verstand! 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook 
milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft, mag je kind 
weer sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
positief is getest op COVID-19). Blijf thuis tot 
14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon. 

• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar (om 
misverstanden te voorkomen hanteren we 
dit ook voor de groep t/m 12 jaar). 

• Ga voordat je naar de golfbaan komt naar 
het toilet. 

• Was voor vertrek naar Bergvliet je handen 
thuis met water en zeep, minimaal 20 
seconden. 

• Was je handen met water en zeep nadat je 
thuiskomt van de golfbaan. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor 
aanvang naar de golfclub en ga direct 
daarna naar huis. 

 
De jeugdcommissie verzoekt de ouders om het 
bovenstaande goed door te spreken met de 
kinderen. 


