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WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
STROKEPLAY 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 strokeplay 
niet toegestaan. 

 

3. De clubkampioenschappen vinden plaats zonder handicapverrekening. 

  

4. Inschrijving voor deelname dient te geschieden via de website (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. Het maximum 
aantal deelnemers is 32 dames en 32 heren. Bij over inschrijving wordt 
deelname bepaald op basis van de exacte handicap. De heren spelen 
vanaf de gele tee en de dames vanaf de rode tee. 

 

7. Voor het laten doorgaan van de wedstrijd hebben zich minimaal 4 
deelnemers (heren/dames) opgegeven.  

 

8. De inschrijving sluit op donderdag om 18:00 uur voor het weekeinde 
waarin het toernooi gespeeld wordt. 
 
De volgende dag staat de startlijst op de website (E-Golf4U). Alle 
deelnemers krijgen een startlijst via de mail.  
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9. Deelnemers dienen tijdens het gehele weekend van het toernooi 
beschikbaar te zijn.  

 

10. Het kampioenschap wordt gespeeld bij de heren over 54 holes en bij de 
dames over 36 holes, verdeeld over 2 dagen. De eerste 2 ronden van de 
heren worden gespeeld op zaterdag. De eerste ronde van de dames wordt 
op zaterdag gespeeld. De finale ronde wordt gespeeld op zondag. 

 

11. De eerste ronde wordt ingedeeld op exacte handicap, waarbij de spelers 
met de laagste handicap eerst starten. De heren starten vanaf hole 1, de 
dames vanaf hole 10. 

 

12. Voor de tweede ronde wordt een nieuwe flight indeling gemaakt, eveneens 
op basis van de exacte handicap. De heren starten vanaf hole 10, de 
dames vanaf hole 1 of afwisselend heren- en damesflights vanaf hole 1 
(e.e.a. afhankelijk van het aantal deelnemers). 

 

13. Deelname aan de derde (finale) ronde van de heren  is voorbehouden aan 
spelers met de 18 laagste totaalscores van de eerste twee ronden. Spelers 
met dezelfde totaalscore als de laagst geklasseerde(n) worden ook 
toegelaten tot de laatste (finale) ronde. 

 

14. In de derde (finale) ronde (heren) wordt gestart vanaf hole 1, de dames 
(2de ronde) eerst, waarbij de laagst geklasseerden als eerste starten. 

  

15. Degene met de laagste totaalscore over 36 (dames) en 54 (heren) holes is 
de winnaar. 

 

16. Bij een gelijke einduitslag voor de eerste plaats wordt aansluitend aan de 
finale ronde, een "sudden death" gespeeld onder directe begeleiding van 
de wedstrijdleiding. De “sudden death” wordt gespeeld op de holes 1 en 9, 
net zolang totdat er een winnaar is. De rangschikking van de andere 
plaatsen wordt bepaald op basis van het resultaat van de laatste ronde 
(matching cards). 
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17. Tijdens de wedstrijd is minimaal één niet spelend lid van de 
wedstrijdcommissie aanwezig. Indien tijdens de wedstrijd geen referee 
aanwezig is, wordt gehandeld volgens regel 20.1c van The Rules of Golf. 

 

18. Beslissingen (rulings) van de wedstrijdleiding en/of referees zijn bindend 
en onherroepelijk (rule 20.2 of the Decisions on the Rules of Golf).  

 
Naast het clubkampioenschap wordt ook gestreden om de beste netto score dames 
heren. Alle deelnemers die 3 rondes (heren) en 2 rondes (dames) hebben gespeeld, 
komen hiervoor in aanmerking. 
 


