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Reglement Clubkampioenschap Matchplay – Golfclub Kavel II Beemster  

Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Kavel II Beemster is van toepassing, met als 

aanvulling de volgende regels:  

1. Het Clubkampioenschap Matchplay wordt in een weekend aan het einde van de maand 

mei gehouden. De speeldata worden vermeld op de Wedstrijdkalender. 

2. Er wordt gespeeld voor het Clubkampioenschap bij de Dames en bij de Heren. 

3. Deelnemers zijn lid met volledig speelrecht van Golfclub Kavel II Beemster. 

4. Inschrijven is mogelijk door te reageren op de e-mail uitnodiging of door in te 

schrijven via de Golf Genius app. 

5. De inschrijving voor de wedstrijd sluit op het in Golf Genius aangegeven tijdstip. 
6. Het maximum aantal deelnemers voor zowel Dames als Heren is 16. 

7. Voor deelname aan dit Clubkampioenschap is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

8. De maximum exact handicap voor Dames en Heren, op het moment van inschrijven 

voor het Clubkampioenschap, is 36.0. 

9. Het Clubkampioenschap Matchplay wordt gespeeld met “vrije tee-keuze”. 

10. Het Clubkampioenschap Matchplay vindt plaats zonder handicapverrekening. 

11. Het Clubkampioenschap Matchplay wordt gespeeld over 4-ronden op twee 

aaneensluitende dagen in een weekend in mei. Indien het aantal inschrijvingen de 16 

overschrijdt, worden, naast de finalisten van het voorgaande jaar, de 14 inschrijvers 

met de laagste exact handicap toegelaten tot het Clubkampioenschap. De overige 

inschrijvers vallen af. Deze selectie wordt gemaakt door de wedstrijdcommissie. 

12. Indien het aantal inschrijvingen minder is dan 16, start het Clubkampioenschap met de 

achtste finale, waarbij de spelers met de laagste exact handicap een ‘bye’ krijgen. 

13. Voor de plaatsing voor de achtste finale wordt het NGF Numeriek Plaatsingsschema in 

het regelboekje (Appendix 1) gehanteerd. De speler met de hoogste exact handicap 

speelt tegen de speler met de laagste exact handicap. De speler met de op één na 

hoogste exact handicap speelt tegen de speler met de op één na laagste exact 

handicap, enzovoort. 

14. Wanneer er na het vaststellen van het speelschema voor de achtste finale uitvallers 

zijn, krijgt de tegenstander een ‘bye’. 

15. De zaterdagochtend wordt de achtste finaleronde van het kampioenschap gespeeld, 

waarbij de acht winnaars doorgaan naar de kwart finale, die in de middag wordt 

gespeeld. De vier winnaars plaatsen zich voor de halve finale, die op de aansluitende 

zondagochtend wordt gespeeld. De winnaars plaatsen zich voor de finale, die op de 

zondagmiddag wordt gespeeld. 

16. Partijen worden uitgespeeld tot er een winnaar is. Bij een gelijke stand na 18-holes 

wordt de wedstrijd voortgezet middels een ‘sudden death’ play-off, vanaf een door de 

wedstrijdleiding aan te wijzen hole, bij voorkeur hole 1. 

17. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na inlevering van de scorekaart van de 

finalisten plaats. 

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

onherroepelijk (regel 20-2). 

19. Het spelen met een caddie is toegestaan, mits deze de golfregels kent en toepast. Regel 

10-3 is van toepassing. 

20. Afwijkingen op dit Reglement uitsluitend met toestemming van de wedstrijdcommissie 

voor dit Clubkampioenschap. 

Lees vooral het algemene wedstrijdreglement! 


