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WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MATCHPLAY D/H  – 
VERSIE 2023-2024 
 
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 of via de 
app (E-Golf4U). De inschrijving is minimaal 3 weken (maximaal 2 
maanden) 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. Maximaal aantal deelnemers (in het hoofdtoernooi) bedraagt 32 voor heren 
en 32 voor dames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versie 2023-2024 
 

 
8. De inschrijving sluit op vrijdag om 18.00 uur één week voor het weekeinde 

waarin het toernooi gespeeld wordt. 
 

De volgende dag hangt de startlijst voor de eventuele voorronde op het 
publicatiebord en is te vinden op de website. Alle deelnemers krijgen een 
startlijst via de mail. Zij hebben dan de week voorafgaand aan het 
weekeinde van de clubkampioenschappen de tijd om de voorronde te 
spelen.  
 
Bij meer dan 32 deelnemers moeten een week voor de 
clubkampioenschappen (zondag t/m donderdag) de hoogste handicappers 
eventueel een voorronde spelen. In die week zijn extra tijden beschikbaar 
om deze voorrondes te spelen. De extra tijdvakken voor de voorrondes 
zijn: maandag, dinsdag en donderdag. 
 
De gereserveerde tijden zijn vanaf 16.30 uur t/m 17.15 uur, (maximaal 

deelname voorronde matchplay 32 starttijden).  
 
De uitslag dient doorgegeven te worden aan de wedstrijdleiding. De 
spelers van de voorronde hebben voorrang om een starttijd te boeken bij 
het secretariaat. 
 
Bij 64 deelnemers de volgende procedure: 
 
Bij 64 inschrijvingen per categorie (heren of dames) moeten er 32 
voorrondes worden gespeeld. Ofwel iedereen speelt voorronde als max 
aantal inschrijvingen op 48 wordt bepaald dan speel je 16 voorronde 
partijen.  
 
Op vrijdagavond moeten de 32 spelers de 1e ronde spelen (heren en 
dames).  

 Zaterdagmorgen moet de achtste finale worden gespeeld (16 
deelnemers). 

 Zaterdagmiddag kwartfinale 8 deelnemers 
 Zondagmorgen halve finale 4 deelnemers 
 Zondagmiddag finale 2 deelnemers. 
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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.  
 
Procedure bij meer dan 32 deelnemers: 
Bovendien zijn het niet de laagste handicappers die zich plaatsen. Het zijn 
de winnaars van de voorrondes eventueel gecombineerd met de laagste 
handicappers die geen voorrondes spelen. 

 
In het geval er (slechts) 16 of minder deelnemers zijn, wordt direct de 1/8 
finale gespeeld op zaterdagochtend of de 1/4 finales op zaterdagmiddag.  
Indien het schema niet vol is, hebben de spelers met de laagste handicaps 
een bye.  

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

deelnemers (heren/dames) opgegeven.  
 

11. Het speelschema wordt ingedeeld op basis van het schema in het 
vademecum van de NGF. 
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. 

 
12. 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).  

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

wedstrijdcommissie (of afgevaardigde door WeCo) aanwezig. 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). 

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

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


