Reglement Clubkampioenschappen
Golfclub Bentwoud
Algemeen
1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van
toepassing op de Clubkampioenschappen van Golfclub Bentwoud.
2. De Wedstrijdcommissie bepaalt, na overleg met het Bestuur van Golfclub Bentwoud, de data waarop
de Clubkampioenschappen worden gespeeld.
3. De Clubkampioenschappen worden in de volgende categorieën gespeeld:
•
•
•
•
•
•

Heren
Dames
Senioren Heren; Senioren Heren moeten minimaal één dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50
jaar hebben bereikt.
Senioren Dames; Senioren Dames moeten minimaal één dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50
jaar hebben bereikt.
Super Senioren Heren; Super Senioren Heren moeten minimaal één dag voor de wedstrijd de
leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.
Super Senioren Dames; Super Senioren Dames moeten minimaal één dag voor de wedstrijd de
leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.

4. De Clubkampioenschappen worden zonder handicapverrekening gespeeld op Golfbaan Bentwoud.
5. De Clubkampioenschappen worden gespeeld vanaf de volgende afslagplaatsen:
•
•
•
•

Heren
Dames
(Super) Senioren Heren
(Super) Senioren Dames

: Wit
: Blauw
: Geel
: Rood

6. Spelers dienen op de aangegeven data beschikbaar te zijn. Spelers die zonder bericht van
verhindering afwezig zijn op de wedstrijddag kunnen door de Wedstrijdcommissie in overleg met het
Bestuur worden uitgesloten van de eerstvolgende Clubkampioenschappen. Spelers die zich tijdens het
kampioenschap afmelden voor een volgende ronde kunnen eveneens worden uitgesloten van de
eerstvolgende Clubkampioenschappen, tenzij naar mening van de wedstrijdleiding, na overleg met het
Bestuur van Golfclub Bentwoud, hiervoor een gegronde reden was.
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7. Spelers moeten gedurende de vastgestelde ronde te allen tijde lopen (buggy’s zijn dus niet
toegestaan). Straf bij overtreding is diskwalificatie. Uitgezonderd van deze regel zijn pashouders van de
Stichting Handicart; zij mogen dus wel gebruik maken van een buggy.
8. Van een caddie mag gebruik worden gemaakt. Deze mag geen professional zijn. Straf bij overtreding is
diskwalificatie.
9. Bij de Clubkampioenschappen moet een lid van de Handicap en Regel commissie aanwezig of
bereikbaar zijn.

Deelname
Er kan alleen aan de Clubkampioenschappen worden deelgenomen, als voldaan wordt aan
onderstaande voorwaarden:
•
•

de deelnemer is lid van Golfclub Bentwoud en
de deelnemer heeft op het moment van inschrijven een exact handicap van 36,0 of lager

De wedstrijdcommissie bepaalt het aantal deelnemers en een eventuele handicaplimiet indien deze
afwijkt van het bovengenoemde.
De inschrijving sluit 7 dagen voor aanvang van het Clubkampioenschap c.q. de betreffende voorrondes.

Vormen
Clubkampioenschappen worden gespeeld in de vorm van Strokeplay, Matchplay en Foursomes.
• De organisatie en bijzondere regels betreffende de Strokeplay kampioenschap zijn opgenomen in
Bijlage 1 van dit reglement. Bijlage 1 kan jaarlijks door de Wedstrijdcommissie worden herzien.
Minimaal 30 dagen voor de start van het kampioenschap wordt Bijlage 1 gepubliceerd op de website
van Golfclub Bentwoud.
• De organisatie en bijzondere regels betreffende de Matchplay kampioenschappen zijn opgenomen in
Bijlage 2 van dit reglement. Bijlage 2 kan jaarlijks door de Wedstrijdcommissie worden herzien.
Minimaal 30 dagen voor de start van het kampioenschap c.q. de voorrondes wordt Bijlage 2
gepubliceerd op de website van Golfclub Bentwoud.

Versie datum 22-7-2019

2

• De organisatie en bijzondere regels betreffende het Foursome kampioenschap zijn opgenomen in
Bijlage 3 van dit reglement. Bijlage 3 kan jaarlijks door de Wedstrijdcommissie worden herzien.
Minimaal 30 dagen voor de start van het kampioenschap wordt Bijlage 3 gepubliceerd op de website
van Golfclub Bentwoud.

Na de wedstrijd
De scores dienen binnen 15 minuten na het verlaten van de laatst gespeelde green bij de
wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Straf bij niet tijdige inlevering van de scorekaart: diskwalificatie.
Dit ter beoordeling van de Wedstrijdleiding.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de uitslag plaats. De
wedstrijdcommissie stelt het zeer op prijs dat de deelnemers zich omkleden voordat de prijsuitreiking
wordt bijgewoond.
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Bijlage 1 Clubkampioenschappen Strokeplay
1. Aan het Strokeplay kampioenschap kunnen 126 spelers deelnemen, verspreid over de betreffende
categorieën.
•
•
•
•
•
•

Heren
Dames
Heren Senioren
Dames Senioren
Super Senioren Heren
Super Senioren Dames

: 36 deelnemers
: 18 deelnemers
: 24 deelnemers
: 12 deelnemers
: 24 deelnemers
: 12 deelnemers

Indien zich meer dan het maximum aantal deelnemers inschrijven, gelden de volgende regels:
•
•
•
•

De nummer één per categorie van het voorgaande Clubkampioenschap Strokeplay plaatst zich
automatisch tenzij de specifieke categorie in het betreffende jaar niet wordt gespeeld;
Het deelnemersveld wordt verder, conform de ruimte die per categorie beschikbaar is,
aangevuld met inschrijvers met de laagste exact handicap;
Is een categorie daarmee niet aangevuld tot het beschikbare aantal personen, dan worden de
overgebleven plaatsen herverdeeld over de andere categorieën;
De situatie kan zich voordoen dat als gevolg van precies gelijke exact-handicaps van
inschrijvende deelnemers het aantal wordt overschreden. In dat geval zullen alle inschrijvers
met die precies gelijke exact-handicap worden uitgenodigd en zal het maximaal aantal
deelnemers daardoor worden overschreden.

2. De wedstrijd wordt in een weekend gespeeld over het volgende aantal rondes:
•
•
•

Heren en Dames: drie ronden van 18 holes; twee ronden op zaterdag en één ronde op zondag.
Senioren Heren en Senioren Dames: twee ronden van 18 holes: één op zaterdag en één op
zondag
Super Senioren Heren en Super Senioren Dames: 2 ronden van 18 holes: één op zaterdag en één
op zondag

De start van de 2e ronde op zaterdag is in principe vijf uur na de start van de 1e ronde van die dag.
3. Winnaar is de speler met het minste aantal slagen over de betreffende wedstrijd.
4. Oefenen op de baan tussen de ronden is niet toegestaan.
5. Er is een aparte startlijst per categorie.
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6. Aan het einde van de eerste wedstrijddag wordt een zgn. ‘cut’ vastgesteld: de spelers met de 9 beste
totaalscores gaan door naar de laatste ronde.
7. De startlijsten voor de eerste wedstrijddag worden vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. De
startlijst voor zondag is afhankelijk van de tussenstand en wordt als volgt bepaald: de spelers starten in
omgekeerde volgorde van het tussenklassement, waarbij in 3-balls wordt gespeeld. Dat houdt in dat de
laatste 3 spelers van het tussenklassement als 1e groep (flight) starten enzovoorts.
De startlijsten worden via de website gepubliceerd. Tevens wordt de startlijst voor de laatste ronde(n)
door de Wedstrijdcommissie aan het einde van de eerste wedstrijddag bekend gemaakt.
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Bijlage 2 Clubkampioenschap Matchplay
1. Het Clubkampioenschap Matchplay wordt gespeeld volgens het zogenaamde knock-out-systeem,
d.w.z. dat de winnaar per wedstrijd doorgaat naar de volgende ronde.
2. De winnaar van een wedstrijd is die speler die de meeste holes gewonnen heeft. Een wedstrijd is
beëindigd als een speler meer gewonnen holes voor staat (up staat) dan er nog te spelen zijn.
3. Indien na het vastgestelde aantal holes er een gelijke stand is zal de wedstrijd worden beslist door een
‘sudden-death-play-off’, te beginnen op de eerste hole die door de Wedstrijdcommissie is bepaald. De
speler die het eerst een hole wint, is winnaar.
4. De finales van de Clubkampioenschap Matchplay worden over maximaal 4 eindronden gespeeld. De
eindronden (1/8e finale tot en met de finale) worden in principe in één weekend gespeeld, waarbij de
1/8e finale en de 1/4e finale op zaterdag worden gespeeld en de 1/2e finale en de finale op zondag.
Indien zich meer dan 16 deelnemers in een categorie inschrijven dan wordt er in de drie maanden
voorafgaande aan het Clubkampioenschap Matchplay één of meer voorronden gespeeld.
5. Voor het Clubkampioenschap Matchplay wordt het volgende speelschema gehanteerd. Alle spelers
krijgen een plaatsingsnummer per categorie en wel als volgt: 1. de nummer 1 van het vorige
kampioenschap krijgt plaatsingsnummer 1 tenzij die specifieke categorie in het betreffende jaar niet
gespeeld wordt; 2. de overige spelers krijgen vervolgens de volgende plaatsingsnummers op volgorde
van de exact handicaps, zoals deze zijn op het moment van starten van de voorrondes; of – als geen
voorrondes gespeeld worden – starten van de finale rondes, dus de speler met de laagste handicap
krijgt plaatsingsnummer 2, de speler met de op één na laagste handicap krijgt plaatsingsnummer 3,
enzovoort. Voor spelers met eenzelfde exact handicap wordt plaatsingsvolgorde door middel van loting
(uitgevoerd door de Wedstrijdcommissie) bepaald.
Indien meer dan 16 spelers in een categorie hebben ingeschreven, zijn de kampioenen van het vorige
jaar gespeelde Clubkampioenschap Matchplay direct geplaatst voor het slotweekeinde, de overige
spelers die hebben ingeschreven spelen voorrondes om in aanmerking te komen voor de resterende
plaatsen.
In de 1e ronde speelt de speler met plaatsingsnummer 1 in de 1e groep (flight) tegen de speler met
plaatsingsnummer 16. De speler met plaatsingsnummer 8 speelt in de 2e groep (flight) tegen de speler
met plaatsingsnummer 9. Enzovoort. De winnaars van de wedstrijden van de speler met
plaatsingsnummer 1 tegen de speler met plaatsingsnummer 16 en van nummer 8 tegen nummer 9
spelen in de kwartfinale finale in de 4e groep (flight) tegen elkaar etc.
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6. Bij minder dan 4 deelnemers in één categorie (van de dames of heren senioren) worden deelnemers
samengevoegd in de reguliere categorie.
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Bijlage 3 Clubkampioenschap Foursomes
Aan het Clubkampioenschap Foursomes kunnen in principe maximaal 24 koppels (verder ook te noemen
“teams”) deelnemen. Indien zich meer dan 24 teams inschrijven, dan gelden de volgende regels:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De nummer 1 t/m 3 – zowel bruto als netto – van het voorgaande Clubkampioenschap
Foursomes plaatsen zich automatisch, mits in dezelfde team samenstelling gespeeld wordt;
Het deelnemersveld wordt verder tot 24 teams aangevuld met inschrijvers met de laagste
teamhandicap.
De teamhandicap wordt bepaald, door de exact handicaps van beide spelers bij elkaar op te
tellen en vervolgens door 2 te delen.
In geval van de toepassing van punt 2 kan de situatie zich voordoen dat als gevolg van precies
gelijke exact-handicaps van inschrijvende teams het aantal van 24 wordt overschreden. In dat
geval zullen de inschrijvers met die precies gelijke exact-handicap allen worden uitgenodigd en
zal het maximaal aantal deelnemers van 24 daarom worden overschreden.
Inschrijven in principe per team. Individuele inschrijvingen worden gehonoreerd al er minder
dan 24 teams zijn ingeschreven. De wedstrijdleiding stelt in die gevallen de teams vast.
Er is geen indeling in categorieën (Heren, Dames, Senioren, Jeugd). Er kunnen dus ook
gemengde teams deelnemen1 .
Er wordt gespeeld van de gele en rode afslagplaatsen (resp. Heren en dames).
Op iedere hole wordt om en om afgeslagen. Na de afslag wordt ook om en om verder gespeeld
(geslagen/geput).
Het netto resultaat wordt bepaald door van het aantal slagen (= bruto score) de playing
handicap af te trekken (= netto score).

Uitslag Bruto

Winnaar is het team met de laagste bruto score. Bij een gelijke score wint het team met de hoogste
teamhandicap. De kampioen in de bruto uitslag wordt niet meegenomen in de netto uitslag. Een team
kan derhalve maar één keer kampioen worden

Uitslag Netto

Winnaar is het team met de laagste netto score. Bij een gelijke netto score wint het team met de laagste
teamhandicap.
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