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19-06-2020 
In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

• Local Rule Bunker. 

• Clubkampioenschap Strokeplay. 

• Clubkampioenschap Strokeplay 50+. 
 

Local Rule Bunker 
Als gevolg van de huidige local rule m.b.t. het niet 
harken van bunkers, hebben veel golfers last van 
ballen die lastig liggen in een voetstap. Bij 
Bergvliet is dat niet anders. Daarom is er een 
aanvullende local rule ontwikkeld.  
 
Verkorte vorm van de plaatselijke regel: 
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag 
de speler zonder strafslag éénmaal een bal 
plaatsen op een plek naar keuze in de bunker. 
Wel binnen de lengte van een scorekaart of 15 
cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet 
dichter bij de hole.  
 
Volledige regel: 
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag 
de speler zonder strafslag éénmaal de 
oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in 
de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag 
worden en waarvan dan gespeeld mag worden, 
mag niet verbeterd worden en het gebied waarin 
geplaatst mag worden moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

• Referentiepunt: plaats van de oorspron-
kelijke bal. 

• Afmeting van het gebied gemeten van 
referentiepunt: de lengte van een scorekaart 
of 15 cm van het referentiepunt, maar met 
de volgende beperkingen: 
-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn 
dan het referentiepunt, en 
-dit gebied moet in de bunker zijn. 

 
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel 
moet de speler een plek kiezen om zijn bal te 
plaatsen en de procedures te volgen voor het 

terugplaatsen van een bal volgens de Regel 
14.2b(2) en 14.2e. 
Straf voor spelen van de bal van een verkeerde 
plaats in overtreding van een plaatselijke regel: 
algemene straf volgens Regel 14.7a. 
 

Clubkampioenschap Strokeplay 
Het kampioenschap Strokeplay wordt dit jaar in 
het weekend van 3 en 4 oktober gespeeld in 4 
categorieën:  
1. Dames met een exacte handicap van 18.0 of 

lager spelen zuiver bruto strokeplay, zonder 
handicapverrekening. 

2. Heren met een exacte handicap van 18.0 of 
lager spelen zuiver bruto strokeplay, zonder 
handicapverrekening. 

3. Spelers (dames + heren) met een exacte 
handicap tussen 18.1 en 36.0 spelen 
strokeplay met handicapverrekening 
(bruto/netto) op basis van hun playing 
handicap. 

4. Op zondag 4 oktober wordt de mogelijkheid 
geboden om 18 holes wedstrijd te spelen op 
de PAR3 baan. Spelers (dames + heren) met 
een exacte handicap tussen 0.0 en 54.0 
spelen strokeplay met handicapverrekening 
(bruto/netto) op basis van hun playing 
handicap. 

 
Dit kampioenschap wordt daardoor toegankelijk 
voor alle leden, waardoor er een gezellige 
“Golfclub Bergvliet dag” van wordt gemaakt! 
 
Voor de categorie 1 en 2 geldt: de totaalscore van 
beide dagen zal bepalend zijn voor de uitslag, er 
is geen sprake van een cut. Je speelt dus beide 
dagen een volledige ronde van 18 holes.  
 
Om dit weekend extra aantrekkelijk te maken 
zullen er mooie prijzen beschikbaar worden 
gesteld voor de winnaars in elke categorie.  
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Categorie 1 en 2 resulteren in: 

• een Strokeplay Clubkampioen Heren en  

• een Strokeplay Clubkampioen Dames,  
welke vermeld worden op de Wall of Fame in het 
Paviljoen.  
 
Bij categorie 3 en 4 wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen dames en heren. De winnaar in 
deze categorie kan dus een vrouw of een man 
zijn!  
 
Dit zal resulteren in 4 maal 3 prijzen: 

• 1e prijs een Golfclub Bergvliet polo plus een 
diner voor 2 personen in het restaurant van 
Bergvliet. Bij de clubkampioenen (Dames en 
Heren) in de categorie 1 en 2 krijgt de polo 
het opschrift “CK 2020 Strokeplay”. 

• 2e prijs een diner voor 2 personen in het 
restaurant van Bergvliet. 

• 3e prijs een lunch voor 2 personen in het 
restaurant van Bergvliet. 

 

Clubkampioenschap Strokeplay 50+ 
Naast de hiervoor beschreven clubkam-
pioenschappen strokeplay, volgt er in het 
weekend van 14 en 15 november nog een 
Clubkampioenschap Strokeplay voor 50+ leden. 
 
Het Clubkampioenschap Strokeplay 50+ zal 
gespeeld worden in één  categorie voor spelers 
met een exacte handicap tussen 0.0 en 54.0 met 
handicapverrekening (bruto/netto) op basis van 
hun playing handicap. 
 
 
 
 

De totaalscore van beide dagen zal bepalend zijn 
voor de uitslag: er is geen sprake van een cut. Je 
speelt dus beide dagen een volledige ronde van 
18 holes. Deelname is alleen mogelijk als je beide 
dagen deelneemt. 
 
Om dit weekend extra aantrekkelijk te maken 
zullen er mooie prijzen beschikbaar worden 
gesteld voor de winnaars. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen dames en heren. De 
winnaar kan dus een vrouw of een man zijn!  
 

• 1e prijs een Golfclub Bergvliet polo met 
opschrift “CK 2020 Strokeplay 50+” en een 
diner voor 2 personen in het restaurant van 
Bergvliet.  

• 2e prijs een diner voor 2 personen in het 
restaurant van Bergvliet. 

• 3e prijs een lunch voor 2 personen in het 
restaurant van Bergvliet. 

 
 

Voor wie? 
Beide clubkampioenschappen (zowel op 3 & 4 
oktober als op 14 & 15 november) zijn alleen 
toegankelijk voor spelers met een volledig 
lidmaatschap van Golfclub Bergvliet; dus geen 
proefleden, introducés of mensen met een 
gedeeltelijk lidmaatschap. Bovendien dienen de 
deelnemers aan het Clubkampioenschap 
Strokeplay 50+ voor of op 14 november de 50 
jarige leeftijd te hebben bereikt. 
 
Meer informatie, waaronder de wedstrijd-
reglementen, tref je in de komende tijd aan op de 
website. 


