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

 

20-05-2020 
Sinds anderhalve week kunnen we weer golfen 
op Bergvliet. De meesten hebben hun eerste 
rondjes weer gelopen. Dus tijd om ook de 
activiteiten van onze golfclub weer op te pakken, 
waarbij we uiteraard rekening moeten blijven 
houden met de regels van de overheid en de 
uitwerking daarvan door de NGF en Bergvliet. 
Voor NGF zie (zie https://www.ngf.nl/over-de-
ngf/nieuws/2020/mei/faq-clubs-en-banen-
coronavirus-en-golf-in-nederland ). 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• De wedstrijden die gespeeld kunnen worden. 

• Hoe in te schrijven voor een wedstrijd. 

• Hoe scorekaarten te verwerken. 

• Jeugdactiviteiten.. 

• Activiteiten die de WeCo voorlopig niet kan 
organiseren. 

• Q-kaarten. 

• Informatievoorziening. 

• Organisatie communicatiecommissie. 
 

Wedstrijden 
Met ingang van 25 mei maakt de WeCo het weer 
mogelijk om wekelijkse en maandelijkse club-
wedstrijden te spelen.  

• Op 25 mei starten de heren met hun 
wedstrijden. 

• De dames beginnen op 28 mei.  

• De senioren-mix commissie heeft er voor 
gekozen om op 2 juni te starten.  

• De baronnenavond op maandag gaat 
voorlopig niet door. 

Over andere wedstrijden wordt nog overleg 
gevoerd. We houden je hierover op de hoogte via 
de website door middel van een corona-update.  
 

Inschrijven voor een wedstrijd 
Inloopwedstrijden zijn niet toegestaan, vooraf 
inschrijven is nu verplicht. Op de website vind je 
de procedure die de WAC hiervoor hanteert. 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/binn
enkort-wac  
 
Voor alle overige wedstrijden geldt inschrijven via 
“Mijn Bergvliet”.  
 

Scorekaarten 
Afstand houden, niet aan elkaars spullen komen 
en direct na afloop vertrekken, betekent dat het 
verwerken van kaarten elektronisch moet 
plaatsvinden. Dat kan op navolgende wijze. 

• Kaarten mogen niet uitgewisseld worden. 

• Geef wel na elke gespeelde hole aan je 
marker het aantal gespeelde slagen door en 
stem de score per hole en de totaalscore met 
elkaar af. 

• Je marker noteert op zijn eigen kaart ook 
jouw scores; dit als controle. In geval van 
twijfel kan de wedstrijdcommissie bij de 
marker de scores opvragen.  

• Na afloop voer je elektronisch jouw score in. 

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/binnenkort-wac
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/binnenkort-wac
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• Let op: alleen scores registreren via  de app 
van E-Golf4U of d.m.v. je browser via deze 
link: https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil  

• Dus niet via de app van golf.nl !!! Hier kunnen 
wel kaarten worden ingevoerd. maar deze 
worden niet doorgestuurd naar onze 
wedstrijdadministratie en kunnen daarom 
niet meegenomen worden in de uitslag. 

• Je hebt op de dag van de wedstrijd tot 18.00 
uur de gelegenheid om je score in te voeren. 
Scores ingevoerd na 18.00 uur zijn geen 
onderdeel van het wedstrijdresultaat! Voor 
de WAC geldt een andere uiterste invoertijd 
(zie betreffende pagina op de website). 

• De wedstrijdleiding maakt de uitslag zo snel 
mogelijk bekend. 

 

Jeugd 
Ook de jeugdwedstrijden starten weer. Gezien de 
omstandigheden wordt het dageraad weekend 
helaas afgelast. 
 

Shotgunwedstrijden en 
invitatiedagen 

De beperkingen betekenen dat er tot 1 
september geen shotgunwedstrijden mogelijk 
zijn.  
De invitatiedagen voor de heren, de dames en de 
ledeninvitatiedag zijn dan ook om die reden 
geschrapt. De seniorenmix invitatiedag op 15 
september kan misschien wel doorgaan. 
Daarover later meer. 

Q-kaarten 
Per 25 mei is de baan nog niet qualifying. De H&R 
is hard aan het werk om dit zo snel mogelijk voor 
elkaar te krijgen. Vanaf 1 juni is het weer mogelijk 
om je kaart te laten registreren.  
 

Informatievoorziening 
Onze golfvereniging stemt haar beleid, 
betreffende afbouw van de coronamaatregelen, 
af met de NGF. Relevante besluiten worden via 
nieuwsbrieven of de corona-update op de 
website bekend gemaakt.  
 

Voorzitter ComCom 
Volgens plan is Ben Geuvers dit voorjaar 
aftredend als voorzitter van de Communicatie 
Commissie en lid van het Bestuur. Omdat 
vanwege de corona-crisis geen Algemene 
Ledenvergadering gehouden kan worden kan de 
formele procedure om een opvolger te 
benoemen niet gevolgd worden. Daarom zal met 
ingang van 25 mei Désirée Akkermans optreden 
als interim voorzitter van de Communicatie 
Commissie. Het Bestuur is voornemens bij eerste 
gelegenheid de ALV voor te stellen Désirée 
definitief te benoemen in die rol en als lid van het 
Bestuur. 
 
Het Bestuur wil graag Ben hartelijk bedanken 
voor de hoeveelheid werk en positieve bijdrage 
over de afgelopen jaren en wenst Désirée veel 
succes toe in deze nieuwe functie. 

https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil

