
Annex van het Wedstrijdreglement van de golfclub Heelsum 

 

 

Reglement (senioren)clubkampioenschappen matchplay 
  (versie mei 2020) 
 

 
Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Heelsum is van toepassing, met als aanvulling de 
volgende regels: 

 
•   Deelneming is voorbehouden aan volwaardig leden van Golfclub Heelsum. 

•   De clubkampioenschappen matchplay worden gehouden in verschillende categorieën, bij de A  

      categorie (hcp t/m 16.0) spelen de heren van de witte en de dames van de blauwe tees en bij de B  

      categorie (hcp 16.1 t/m 36) spelen de heren van de gele en de dames van de rode tee. De handicap bij sluiting 

inschrijving is leidend hiervoor. 

•    Het maximumaantal deelnemers per categorie is 32; inclusief kampioen en runner up van voorgaand jaar. Bij een 

hoger aantal inschrijvingen wordt deelname bepaald op basis van de exacte handicap, waarbij de laagste 

handicaps voorrang krijgen en de afvallers desgewenst naar de B categorie doorschuiven. 

• Bij meer dan 16 inschrijvingen moet er door de hoogste handicappers een voorronde matchplay gespeeld worden, 

op een door de wedstrijdcommissie te bepalen dag. Hiervoor worden zoveel spelers geselecteerd dat na de 

voorronde precies 16 deelnemers overblijven voor het kampioenschap. Indien een deelnemer niet in de 

gelegenheid is de eerste ronde te spelen op de door de wedstrijdcommissie bepaalde dag, kan de betrokkene de 

toegewezen tegenstander verzoeken op een ander moment, liggende tussen de indeling en 2 dagen voor aanvang 

van het kampioenschapsweekend, de match te spelen. Is die tegenstander daartoe niet bereid dan moet gespeeld 

worden op de door de wedstrijdcommissie bepaalde dag. Een deelnemer die niet of niet tijdig op het door de 

wedstrijdcommissie bepaalde tijdstip beschikbaar is om de match te spelen wordt gediskwalificeerd op grond van 

regel 5-3a. 

•   De clubkampioenschappen matchplay vinden plaats zonder handicapverrekening. 

Partijen worden uitgespeeld tot er een winnaar is. 

Bij een gelijke stand na 18 holes wordt de wedstrijd voortgezet totdat één van de spelers een hole wint, te 

spelen vanaf een door de wedstrijdleiding aan te wijzen hole, bij voorkeur hole 1. 

• Voor deelname aan het senioren clubkampioenschap matchplay moeten deelnemers bij sluiting van de 

inschrijving tenminste de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. 

•   Voor deelname aan de clubkampioenschappen matchplay is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

•   De inschrijving voor het kampioenschap sluit op het in de algemene wedstrijdinformatie aangegeven tijdstip. 

Aanmeldingen die na dit tijdstip, maar voor de indeling, worden ontvangen kunnen door de 

wedstrijdcommissie worden geaccepteerd om de indeling te optimaliseren 

•   Voor de plaatsing wordt de handicap bij sluiting inschrijving gehanteerd. 

• Wanneer er na de start van het kampioenschap uitvallers zijn, krijgt de tegenstander een bye. 

• De zaterdagochtend van het kampioenschap wordt de achtste finaleronde gespeeld, waarbij de acht winnaars 

doorgaan naar de kwartfinale, die in de middag wordt gespeeld. De vier winnaars plaatsen zich voor de halve 

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

die op de zondagmiddag wordt gespeeld.  

• Het gebruik van een buggy, handicart of ander vervoermiddel is alleen toegestaan voor leden die in het bezit zijn 

van een gebruikerskaart van de stichting Handicart en/of een medisch attest. De wedstrijdcommissie kan in 

bijzondere gevallen hiervan afwijken. 

•   Waar de regels niet in voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Beslissingen (Rulings) van de wedstrijdleiding en/of 

referee zijn bindend en onherroepelijk (Regel 20). 

• De wedstrijdleiding beslist over de indeling van jeugdleden. Zij kunnen zich regulier aanmelden en krijgen 

persoonlijk bericht over hun deelname en eventuele indeling. 

• Het spelen met een caddy is toegestaan, mits deze de golfregels kent en toepast. Regel 10-3 is van toepassing. 


