21 augustus 2020
In deze nieuwsbrief informatie over:
• Alternatieve wedstrijd tijdens het
matchplaykampioenschap
• Het NGF familietoernooi 2020 (herhaling
nieuwsbrief van 5 augustus)

De wedstrijd wordt gespeeld voorafgaand aan de
finalewedstrijden voor het clubkampioenschap.
Naast het aanmoedigen van jouw favoriete
deelnemers aan de finale en de gezellige
prijsuitreiking dus een derde mooie reden om op
deze dag van de partij te zijn.

30 augustus
alternatieve wedstrijd
matchplaykampioenschap

De wedstrijdcommissie hoopt op mooi weer, veel
belangstelling en vooral veel deelnemers.

In het weekend van 29 en 30 augustus worden de
finales
gespeeld
van
het
matchplay
kampioenschap van Golfclub Bergvliet.

NGF familietoernooi 2020
Op zondag 20 september wordt het jaarlijks NGF
Familietoernooi bij onze golfclub gespeeld. Het
inschrijfgeld is dit jaar bestemd voor de clubkas
van onze eigen golfclub.

De voorrondes zijn gespeeld in het weekend van
4 en 5 juli. Deze voorrondes zijn gespeeld op een
nieuwe wijze voor onze club. In flights van 4
personen speelden de deelnemers per 6 holes
een matchplaywedstrijd tegen steeds een andere
flightgenoot.

De wedstrijd
De wedstrijd vindt plaats op zondag 20
september 2020. Er wordt een 18 holes wedstrijd
op de grote baan gespeeld, alsmede een 2 x 9
holes Par 3 wedstrijd voor beginnende golfers.

De afvallers van de voorronden zijn uitgenodigd
om op 30 augustus op opnieuw volgens dit leuke
systeem te spelen.

Koppels
Je schrijft in als koppel, waarbij tenminste één
van jullie beiden lid moet zijn van Golfclub
Bergvliet. Bovendien moeten jullie familie van
elkaar zijn. Spelers van alle leeftijden kunnen
deelnemen. Ben je een beginnende golfer, dan
speel je 2 x 9 holes op de par 3 baan. Ervaren
golfers spelen hun wedstrijd op de 18 holes baan.

Als u niet heeft deelgenomen aan de voorrondes
maar toch graag kennis wilt maken met deze
alternatieve speelwijze, bent u op 30 augustus
van harte welkom om deel te nemen. U kunt zich
hier nog voor inschrijven.

1/2
Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet.

Spelvorm
De spelvorm is Greensome Stableford. Jullie slaan
beiden op elke hole af en bepalen daarna met
welke bal jullie de hole uitspelen. Is je bal niet
uitgekozen, dan sla je de tweede slag en
vervolgens slaan jullie om beurten. Het
reglement van het NGF familietoernooi kun je
vinden via onze website.

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt:
• € 20,- per koppel, als jullie beiden lid zijn van
Golfclub Bergvliet
• € 25,- per koppel, als slechts één van beiden
lid is.
Het inschrijfgeld betaal je contant voor aanvang
van de wedstrijd.

Prijswinnaars
Er zijn prijzen voor de eerste twee koppels met de
beste bruto stablefordscore en voor de eerste
twee koppels met de beste netto
stablefordscore. Ook zijn er prijzen voor de Neary
en de Longest. De prijs voor de Longest drive op
de par 3 baan vervalt.

Inschrijving per koppel via het elektronische
inschrijfformulier op de website. Je kunt
inschrijven tot zaterdag 12 september. Later
aanmelden is niet mogelijk.

Finalewedstrijd
Door de coronacrisis gaat de landelijke
finalewedstrijd niet door. De wedstrijd wordt
vervangen door een online Finale-loting, waarin
o.a. GOLF RAAK! tassen, GOLF RAAK! putters en
een weekend SNAG GOLF worden verloot.
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