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In deze nieuwsbrief (herhaalde) aandacht voor:
• Clubkampioenschap Strokeplay.
• Clubkampioenschap Strokeplay 50+.
• Oproep van een lid.

Bij categorie 3 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 3 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
Het kampioenschap Strokeplay wordt dit jaar in
het weekend van 3 en 4 oktober gespeeld in 3
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.

Clubkampioenschap Strokeplay 50+
Naast de hiervoor beschreven Clubkampioenschappen Strokeplay, volgt er in het
weekend van 14 en 15 november nog een
Clubkampioenschap Strokeplay voor vijftig plus
leden. (Die mogen op 3 en 4 oktober overigens
ook al meedoen.)

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.

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 in elke categorie.
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.

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!

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

•

•
•

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.

Maar bij de jaarlijkse wedstrijden is de
belangstelling een beetje mager. Dat heeft twee
kanten. 1) Het deelnemersveld en 2) de
organisatie. Die twee brengt hij met elkaar in
verband.
Menig organisator van die wedstrijden zou zelf
eigenlijk ook best graag meespelen en dat is goed
voor het aantal deelnemers. Maar dan hebben
we wel andere mensen nodig voor de organisatorische taken op de wedstrijddag. Niet voor de
voorbereiding, dat kunnen de leden van de WeCo
zelf wel. Maar voor taken op de dag zelf, zoals de
inschrijftafel en de baancatering. Dat is volgens
ons meedenkend lid aantrekkelijk werk voor
bijvoorbeeld de niet meespelende partners van
deelnemers. Of voor geblesseerde leden. Daarom
roept hij alle leden op hier actief aan mee te
werken, door bijvoorbeeld je partner enthousiast
te maken. Daarmee stel je de leden van de WeCo
in staat om zelf ook mee te spelen.

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, tref je aan op de website.

Actie!
Als jij het ook een goed idee vindt dan zou het
fantastisch zijn als je kandidaten warm kunt
maken voor bijvoorbeeld de Clubkampioenschappen Strokeplay die in deze nieuwsbrief
worden beschreven. Aanmelden bij de WeCo of
bij de communicatiecommissie.

Oproep van een lid
Van een van onze leden ontvingen we een
oproep aan alle collega leden. Hij neemt al vele
jaren enthousiast deel aan zowel de wekelijkse
wedstrijden als aan de jaarlijkse wedstrijden. De
wekelijkse wedstrijden kunnen volgens hem
doorgaans op voldoende belangstelling rekenen.
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