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Het algemeen wedstrijdreglement van Golfclub de Koepel is van toepassing, met als 

aanvulling de volgende regels:  

  

1. Deelnemers hebben Golfclub de Koepel als homecourse.  

2. Deelname is toegestaan mits men lid is vanaf 1 januari van het jaar, waarin de 

kampioenschappen worden gespeeld en men in het bezit is van een actieve 

EGA handicap.  

3. Gebruik van een handicart is tijdens de clubkampioenschappen matchplay niet 

toegestaan behalve voor leden die in het bezit zijn van een EDGA handicap 

pas. 

4. De clubkampioenschappen vinden plaats zonder handicapverrekening.  

5. Inschrijving voor deelname dient te geschieden via de website of via de 

telekiosk. De inschrijving is minimaal 3 weken voor de eerste ronde geopend.  

6. De maximum actieve handicap voor dames en heren is 26.4.  

7. Voor deelname is geen inschrijfgeld verschuldigd.  

8. De inschrijving sluit op de woensdag om 18:00 uur voor het weekeinde waarin 

het toernooi gespeeld wordt.  

9. De deelnemers dienen tijdens het gehele weekeinde van het kampioenschap 

beschikbaar te zijn. De data worden op de wedstrijdkalender vermeld.  

10. Uiterlijk de donderdag voor de eerste ronde wordt de startlijst gepubliceerd op 

de website.  

11. Ergens in de periode voor het weekend wordt (bij meer deelnemers dan 16, 

zowel d/h) een voorronde matchplay gespeeld. Het aantal spelers dat een 

voorronde wedstrijd moeten spelen: (aantal inschrijvingen – 16) x 2. 

Bij minder dan 32 inschrijvingen hebben de laagste handicappers dus een 

bye. Bij meer dan 32 inschrijvingen vallen de hogere handicappers 

automatisch af. 

Alle matchplay wedstrijden worden gespeeld zonder handicapverrekening en 

uitgespeeld tot er een winnaar is; na 18 holes gaat men door in een “sudden-

death” playoff. 

12. De zaterdagochtend wordt de eerste ronde van het kampioenschap gespeeld 

waarbij de 8 winnaars doorgaan naar de middagronde (kwart-finale). 

13. Op de aansluitende zondag spelen in de ochtendronde de beste 4 heren en 

de beste 4 dames (halve finale) en tot slot in de middagronde de beste 2 

heren en de beste 2 dames (finale).  

14. Voor het Clubkampioenschap Matchplay wordt het NGF speelschema 

gehanteerd. Alle spelers krijgen een plaatsingsnummer op basis van de exact-

handicap.  Voor spelers met een zelfde exact handicap wordt plaatsings-

volgorde door middel van loting (uitgevoerd door de Wedstrijdcommissie) 

bepaald.  



15. De winnaars van de voorronde wedstrijden stromen door naar de 1/8e finales. 

De plaatsing van deze spelers in het eindtoernooi gebeurd op basis van het 

plaatsingsnummer van de flight waarin de voorronde wordt gespeeld 

18. Indien er na de vaststelling van het speelschema uitvallers zijn, krijgt de 

tegenstander een bye.  

19. Tijdens de wedstrijden is minimaal één niet spelend lid van de 

wedstrijdcommissie aanwezig en indien mogelijk één referee. Indien de 

spelers bij matchplay twijfelen of een verschil van mening hebben , dienen zij 

te handelen volgens Regel 2.5. (let op: men mag hier geen 2e bal spelen 

zoals bij strokeplay). 

20. Beslissingen (rulings) van de wedstrijdleiding en/of referee zijn bindend en 

onherroepelijk (Rule 34-2 of the Rules of Golf en Rule 34-2/4 of the Decisions 

on the Rules of Golf).  

21. Het spelen met een caddy is toegestaan mits deze de golfregels kent en 

toepast. Regel 6-1: The player and his caddie are responsible for knowing 

the Rules. During a stipulated round, for any breach of a Rule by his 

caddie, the player incurs the applicable penalty.. 


