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

 

16-10-2020 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de gevolgen 
van de nieuwe coronamaatregelen voor onze 
golfclub (n.a.v. persconferentie 13 oktober).  
Wat kan er wel en niet? 
 

Voorkomen van groepsvorming! 
Afgelopen week is gebleken dat, ondanks goede 
pogingen om de Corona voorschriften na te 
leven, er toch groepjes werden gevormd, in de 
hal, buiten bij de hal en op het terras. 
 
Willen we onze sport blijven beoefenen, dan 
moeten we ons echt aan de coronaregels houden 
en de aanwijzingen van het personeel van 
Bergvliet opvolgen. 
 

Het paviljoen 
Het paviljoen en de kleedkamers zijn gesloten, 
ook het terras is niet toegankelijk. De toiletten en 
lockerruimte blijven wel open. Met slechter weer 
op komst is het verleidelijk om in de hal te 
wachten, maar dit is niet toegestaan. 
 

Golf spelen 
Kom je golfen, dan mag je maximaal 15 minuten 
tevoren aanwezig zijn. Na aankomst loop je direct 
door naar hole 1. Let op dat je ook tijdens het 
spelen tenminste 1,5 meter afstand houdt. Na 
het spelen ga je direct weg. Je scorekaart voer je 
thuis of in de auto via je telefoon in. 
 

Wedstrijden 
Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. 
Gelukkig kunnen we nog wel onderlinge 
wedstrijden spelen, zolang dit geen shotgun is. 
De regels voor het golf spelen gelden uiteraard 
ook voor alle wedstrijden.  
 
 
 

 
Aanvullend zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Als een wedstrijdcommissie nog inschrijfgeld 
wil innen, dan betaal je dat uitsluitend digitaal 
en niet meer contant. 

• Bij aankomst pak je zelf je scorekaart uit het 
bakje in de hal en loop je direct door. 

• Op de kaart zit geen etiket meer. 

• Je schrijft je eigen kaart en bepaalt wie  binnen 
de flight je marker is. 

• Na afloop is er geen prijsuitreiking. 

• De uitslag van de onderlinge wedstrijden zijn 
te vinden op Mijn Bergvliet.  

 

Take-away punt 
Op hole 13 heeft de golfbaan een punt ingericht 
waar je een consumptie kunt nuttigen. Het punt 
is elke dag geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur 
(17.00 uur tijdens de wintertijd). Wij vragen je 
wel om hier direct door te lopen om zo 
groepsvorming te voorkomen. 
 
Ook bij het frietluik bij Groen is een “take-away”-
punt ingericht, dat dagelijks is geopend van 12:00 
uur tot 20:00 uur. 
 

Competities 
De jeugdcompetitie en de najaarscompetitie zijn 
definitief afgelast. Jammer voor de deelnemers, 
maar gelukkig kunnen we nog gewoon golfen. 


