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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij jouw profiel in MijnBergvliet. 

 

02-07-2020 
In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

• De NGF najaarscompetitie. 

• Het invoeren van Q-kaarten. 
 

NGF najaarscompetitie 
De Najaarscompetitie van de NGF is een 
laagdrempelige competitie waaraan clubleden 
in teams kunnen meedoen. Er zitten vier spelers 
in een team en in principe vier teams in een 
poule, waarbij je ook op je eigen baan speelt. De 
spelers (en reserves) moeten handicap 36,0 of 
lager hebben maar verder zijn er geen eisen.  Elk 
jaar strijden de beste teams om de landstitel. 
 
2020 
Met ingang van 2020 wordt naast de zondag 
ook op de woensdag een Najaarscompetitie 
georganiseerd. De inschrijving sluit op maandag 
14 september. Inschrijven d.m.v. het 
elektronisch formulier op de website, waar je 
ook meer informatie kunt vinden: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/co
mpetitie-spelen/ngf-competitie-najaar-2020  
 
Spelvorm 

• Op de woensdag is de spelvorm negen 
holes individueel stableford en negen holes 
greensome stableford, beide met 
handicapverrekening.  

• Op de zondag is de spelvorm achttien holes 
individueel stableford met handicap-
verrekening. 

Speeldagen 

• De vier speeldagen op woensdag zijn: 7, 14, 
21 en 28 oktober.  

• De vier speeldagen op zondag zijn: 11, 18, 
25 oktober en 1 november. 

 

Voor de tien beste poulewinnaars, van de 
woensdag en zondag, wordt op 8 november op 
Golfclub Anderstein een finale georganiseerd 
met als inzet het Landskampioenschap. 
 

Q-kaarten invoeren 
Je kunt Q-kaarten invoeren via E-Golf4u of via 
de NGF-app.  
Onze H&R commissie roept iedereen op om 
alleen E-Golf4u te gebruiken en niet de NGF 
app. Verder het dringende verzoek om kaarten 
van wedstrijden in E-Golf4u in te voeren bij die 
wedstrijden. Dus niet bij het invoeren van 
kaarten voor losse ronden. 
 
E-Golf4u is het softwareprogramma dat voor 
onze verenigingsadministratie wordt gebruikt. 
Onze commissies maken daar gebruik van. Voor 
wedstrijden en voor Q-kaarten. Alles 
overzichtelijk bij elkaar voor onze vrijwilligers. 
Als je echter de NGF-app gebruikt voor je Q-
kaarten, dan levert dat veel meer werk op. 
Daarom verzoeken wij je dringend om alleen 
gebruik te maken van E-Golf4u.  

 
Je kunt E-Golf4u vinden op onze website. 
Bovenin de menubalk selecteer je daartoe 
“Mijn Bergvliet”. Na een stukje uitleg kun je 
vervolgens inloggen bij E-Golf4u. Je kunt E-
Golf4u ook gebruiken via de E-Golf4u app op je 
smartphone. Of je E-Golf4u gebruikt op je PC, 
tablet of smartphone maakt niet uit. Zo lang je 
maar E-Golf4u gebruikt voor het invoeren van 
je Q-kaarten. Onze vrijwilligers zijn je daarvoor 
dankbaar.  

https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/competitie-spelen/ngf-competitie-najaar-2020
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/competitie-spelen/ngf-competitie-najaar-2020

