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WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MATCHPLAY D/H  – 

VERSIE 2021 

 

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

aanvulling de volgende regels: 

 

1.  Aan clubkampioenschappen kunnen alleen gewone leden (conform het 

huishoudelijk reglement) en spelend personeel meedoen. Zij moeten op 1 

januari lid zijn van Golfclub de Koepel. Golfclub de Koepel dient op 1 januari 

de homecourse te zijn.   

 

2.  Gebruik van een handicart is tijdens de clubkampioenschappen niet 

toegestaan. 

 

3.  De clubkampioenschappen vinden plaats zonder handicap verrekening. 

 

4.  De inschrijving voor deelname dient te geschieden via de website (E-golf4U). 

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

 

5.  Voor deelname is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 

6.  De maximum WHS handicap voor dames en heren is 32.0. De heren spelen 

vanaf de gele tee en de dames vanaf de rode tee. 

 

7.  De inschrijving sluit op donderdag om 18.00 voor het weekeinde waarin het 

toernooi gespeeld wordt. 

 Op dezelfde avond hangt de startlijst voor de eerste ronde op het 

publicatiebord en is te vinden op de website. Alle deelnemers krijgen een 

startlijst via de mail.  

 

8.  De deelnemers dienen tijdens het gehele weekend van het toernooi 

beschikbaar te zijn. 

 

9.  Alleen de 64 spelers (32 heren en 32 dames) met de laagste handicap 

plaatsen zich voor de ochtendronde. Bij gelijke exacte handicap bepaalt het 

lot. Mocht in een van de categorieën de inschrijving minder dan 32 zijn, dan 

kunnen er in de andere categorie spelers toegevoegd worden tot een 

maximum van samen 64 deelnemers.  
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10.  De zaterdagochtend wordt de eerste ronden van het kampioenschap gespeeld 

Tegen Par zonder handicap verrekening waarbij de 8 beste scores doorgaan 

naar de middagronde (kwartfinale). Elke hole waarvoor een competitor geen 

score laat noteren wordt beschouwd als een verloren hole. Diskwalificatie 

dient ook onherroepelijk te volgen indien op de scorekaart geen brutoscores 

staan vermeld (op de holes waar wel gescored is). 

Men maakt de algebraïsche som van de plussen en minnen na afloop van de 

ronde. De telling is vastgelegd in Regel 20.1b van de Rules of Golf.  

a) Is de brutoscore lager dan de Par van de hole, dan scoort en noteert men een 

'+'. 

b) Is de brutoscore gelijk aan de Par van de hole, dan scoort en noteert men een 

'0'.  

c) Is de brutoscore hoger dan de Par van de hole, dan scoort en noteert men een 

'-'. 

Om de voortgang van het spel te bevorderen dient men de bal op te nemen 

als op een hole het '-' resultaat vast staat. Herhaaldelijke overtreding van deze 

regel kan diskwalificatie ten gevolge hebben (Regel 23.8). 

 N.B. De regels voor strokeplay zijn van toepassing voor zover ze niet afwijken 

 van de specifieke regels voor wedstrijden Tegen Par. 

 

11.  Bij gelijke scores na de wedstrijd Tegen Par, bepalend voor de vaststelling van 

de 8 deelnemers die zich plaatsen voor de ¼ finale, wordt er een play-off 

gespeeld op hole 1 en 9 waarbij spelers zich als volgt kunnen kwalificeren:  

a) Indien een competitor op een hole de beste brutoscore levert, plaatst deze 

zich direct voor de kwartfinales;  

b) Indien in de play-off met meer dan 2 competitors iemand een hogere 

brutoscore behaalt  ten opzichte van de overige competitors verlaat deze de 

play-off; 

c) Er wordt doorgespeeld tot het juiste aantal van 8 spelers voor de kwartfinale is 

bereikt. 

 

12.  In het geval er (slechts) 16 of minder deelnemers zijn, wordt direct de 1/8 

finale  gespeeld op  zaterdagochtend. Indien het schema niet vol is, hebben de 

spelers met de laagste handicaps een bye.  

 

13.  Voor het laten doorgaan van de wedstrijd hebben zich minimaal 4 deelnemers 

(m/v) opgegeven.  
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14.  Het speelschema wordt ingedeeld op basis van het schema in het 

vademecum van de NGF en wordt in volgorde bepaald door:  

 a. de score behaald tijdens de voorronde of  

 b. de exacte handicap. 

Indien het schema niet vol is, hebben de spelers met de laagste handicaps 

automatisch een bye. Indien er na de vaststelling van het speelschema 

uitvallers zijn, krijgt de tegenstander een bye. 

 

15.  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).  

 

16.  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 3.2. (let op: men mag hier geen 2e bal spelen 

zoals bij strokeplay). 

 

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

 onherroepelijk (Rule 20.2 of the Decisions on the Rules of Golf). 

 

 

De verliezersronde:  

Naast de matchplay kampioenschappen voor de beste 8 wordt er ook een 

“verliezersronde” gespeeld. Hieraan doen mee de nummers 9 t/m 16 van de 

voorronde. De indeling is verder identiek aan de rondes die gespeeld worden door de 

nr 1 t/m 8.  

 


