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

 

23-10-2020 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de NGF 
competitie voor het seizoen 2021. Belangrijk voor 
belangstellenden want je moet nu al inschrijven. 
Verder de vooraankondiging van een leuke 
wedstrijd. 
 

NGF competitie 2021 
Als je graag aan wedstrijden deelneemt en je wilt 
je meten met spelers van andere teams, is 
deelname aan de NGF competitie een prima 
invulling. 
 
Waar dien je rekening mee te houden? 

• Een team dient op wedstrijddagen altijd 6 
spelers op te stellen. Het is dan ook belangrijk 
dat elk team meer spelers heeft om 
blessures, vakanties en ziektes op te vangen. 

• De NGF competitie van 2021 start op zondag 
28 maart voor de dames en heren en vrijdag 
2 april voor de heren senioren. 

• Een poule bestaat uit 5 teams; hierbij heb je 
5 wedstrijddagen waarvan je 1x gastheer/ 
vrouw bent en 4x speel je op de baan van de 
4 andere teams in de poule. 

• Elk team kiest een captain die de 
communicatie met de captains van de andere 
teams in hun poule uitvoert. Hierbij worden 
zaken als voorspelen, kosten ontvangst/ 
lunch en diner besproken. 

 
 
 
 
 
 

 

Kosten 
De kosten om deel te nemen aan de NGF 
competitie kunnen variëren. Hierbij dien je 
rekening te houden met een richtbedrag ter 
hoogte van ca. 350 euro. Hierin zitten dan de 
kosten van 5x ontvangst, 5x lunch en 5x diner en 
eventueel, afhankelijk wat de captains onderling 
afstemmen, de drankconsumpties. 
 

Uiterlijk 9 november 2020 opgeven  
Inschrijven kan alleen digitaal. Ga hiervoor naar: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/com
petitie-spelen/ngf-competitie-voorjaar-2021. 
Je vindt hier ook het competitieprogramma 2021. 
Inschrijven kan tot en met 9 november 2020, 
individueel of als team. Hierbij kan het zijn dat het 
ene team teveel spelers heeft en een ander team 
te weinig. Wij zullen dan gaan kijken hoe we 
iedereen toch kunnen laten deelnemen aan de 
NGF competitie. De teamsamenstelling vindt zo 
snel mogelijk plaats. Wil je nog meer informatie 
dan kun je de vraag of het verzoek mailen naar 
competitie@golfclubbergvliet.nl 
 

Save The Date 
Op derde Kerstdag zondag 27 december  stelt de 
wedstrijdcommissie iedereen in de gelegenheid 
om overtollig Kerstgewicht te verliezen en 
gelijktijdig aan te sterken voor de jaarwisseling. 
Dan wordt namelijk een leuke oliebollenwedstrijd 
georganiseerd. Nu al zin in? Blok dan zondag 27 
december in uw agenda en schrijf in via “Mijn 
Bergvliet”. Nadere informatie volgt later. 
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