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Wedstrijdreglement 

Clubkampioenschappen Matchplay 2022 

11, 18 en 19 juni 
 

 

Inleiding 

Dit reglement geldt als aanvulling op het wedstrijdreglement van Golfclub Bergvliet. 

 

1. Organisatie van het Clubkampioenschap 

 

a. Het Clubkampioenschap wordt gespeeld verspreid over drie dagen, in twee weekeinden.  

b. Spelers die inschrijven verbinden zich om alle dagen beschikbaar te zijn.  

c. Op de eerste dag  (11 juni) wordt gespeeld in flights van 4 spelers, waarbij iedere speler per 6 

holes tegen een andere flightgenoot speelt.  

Bij vier spelers A, B, C en D in een flight wordt gespeeld volgens navolgend patroon:  

 Holes 1 -6: A tegen B, C tegen D 

 Holes 7-12: A tegen C, B tegen D  

 Holes 13-18: A tegen D, B tegen C  

d. Op de tweede dag (18 juni) wordt in flights van 4 een reguliere matchplaywedstrijd gehouden. 

De nummers 1 van de flights spelen op de finale dag tegen elkaar op de 1e plaats. De nummers 2 

uit de flights spelen op de finale dag om de 3e en 4e plaats. 

e. Op de derde en finaledag (19 juni)  worden reguliere 18 holes matchplay partijen tussen twee 

deelnemers gespeeld.   

f. Dames en heren spelen gescheiden wedstrijden.  

g. Het gebruik van buggies is niet toegestaan, tenzij op aanwijzing van de wedstrijdleiding of een 

referee. 

h. Een speler mag geen caddie gebruiken.   

i. De wedstrijden zijn niet qualifying  

j. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de wedstrijdleiding genoodzaakt zijn het aantal 

deelnemers te beperken om zodoende steeds flights van vier personen te kunnen vormen. De 

volgorde van inschrijving is dan bepalend voor wie wel of niet kan meespelen. Zo nodig wordt 

een wachtlijst opgesteld.   

k. Spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding en 

10 minuten vóór hun starttijd bij de afslagplaats aanwezig te zijn.  

l. Toeschouwers zijn alleen toegestaan op het pad langs de holes 17 en 18  

 

 

2. Voorwaarden voor deelname 
 

a. Aan dit Clubkampioenschap mogen alleen leden van Golfclub Bergvliet deelnemen. Proefleden, 

introducés of mensen met een gedeeltelijk lidmaatschap zijn uitgesloten. Bij onduidelijkheid over 

de lidmaatschapsstatus, beslist het bestuur. 

b. Spelers waartegen disciplinaire maatregelen zijn getroffen, zijn uitgesloten van deelname. Dit ter 

beoordeling door de wedstrijdleiding. 
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c. Tegen spelers die zonder geldige reden niet op komen dagen op een speeldag, zullen disciplinaire 

maatregelen getroffen worden. Een en ander ter beoordeling door de wedstrijdleiding. 

d. Indien een speler door onvoorziene omstandigheden alsnog niet deelneemt aan een ronde, dan 

verliest hij de in die ronde te spelen partijen. Er zal geen vervanger ingezet worden. De geplande 

tegenstander kan naar eigen keuze de betreffende zes holes wel of niet alleen spelen. 

e. Leden van 16 jaar en ouder mogen zich voor alle wedstrijden inschrijven mits zij voldoen aan de 

gestelde wedstrijdeisen. Jeugdleden jonger dan 16 jaar mogen zich inschrijven mits zij op de dag 

van inschrijven een handicap hebben van 16.0 of lager. 

 

 

3. Scorebepalingen  

 

a. Per match van 6 holes krijgt een speler 3 punten voor een gewonnen match en één punt voor 

een all square match. Een verloren partij levert geen punten op.  

b. De twee spelers met de meeste punten in een flight gaan door naar de volgende ronde.   

c. Indien meer dan twee spelers hetzelfde aantal punten hebben, dan bepaalt het netto aantal 

gewonnen holes de rangorde in de flight. Indien dat nog geen uitsluitsel geeft over welke twee 

spelers doorgaan, dan slaan alle spelers met hetzelfde aantal punten af op hole 18. De twee 

spelers die het dichtste bij de hole liggen gaan door naar de volgende ronde.   

d. Een hole-in-one is het dichtste bij de hole. 

 

 

4. Afwijking van standaard matchplay schema  

 

a. Indien het aantal deelnemers geen exponent is van 2 (dus 2, 4, 8, 16, 32 of 64 spelers), dan zullen 

van drie flights de beste drie spelers bepaald worden, waarvan de slechtste afvalt en dus 8 

spelers overblijven die naar de volgende ronde gaan.   

b. Indien nodig worden meerdere groepen van drie flights gevormd om op deze manier in de 

opvolgende ronde op een spelersaantal uit te komen dat een exponent is van 2.   

c. De groepen van drie flights worden voor aanvang van een ronde door loting bepaald (trekken 

van flight nummers uit dichtgevouwen briefjes). 

 

 

5. Flightindeling  

 

a. De flightindeling bij aanvang wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding, waarbij deelnemers met 

lage handicaps zo veel mogelijk over verschillende flights worden verspreid.   

b. De flightindeling van de vervolgrondes worden volgens het bijgaande schema bepaald.  
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6. Bepaling van de uitslag en play-off  
 

a. Iedere spelers geeft na 18 holes zijn matchplay resultaat tegen elke tegenstander door aan de 

wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding verifieert die uitslag tegen de resultaten van de andere 

spelers in de flight.   

b. De uitslag van een matchplay partij is definitief na acceptatie door de wedstrijdleiding.   

c. In de finale zal bij gelijke stand na 18 holes zo vaak als nodig hole 18 opnieuw gespeeld worden 

om tot een winnaar te komen.  

 

 

7. Spelregels en organisatie in de baan 

  

a. De R&A / NGF Golfregels, alsmede de Local Rules van Golfclub Bergvliet zijn van toepassing 

LET OP:  

de local rule dat een bal met twee strafslagen gedropt mag worden op de fairway als de 

oorspronkelijke bal verloren of out of bounds is, mag NIET toegepast worden. Bij een bal die 

misschien verloren en/of out of bounds is moet altijd een provisionele bal gespeeld worden. 

b. Een bal kan alleen onspeelbaar verklaard worden als die daadwerkelijk gevonden en 

geïdentificeerd is.   

c. Spelers dienen hun bal met een stift of pen van een persoonlijk merkteken te voorzien. Als dit 

niet is gebeurd en er is twijfel bij het identificeren van de bal, dan dient die als verloren te 

worden beschouwd.  

d. Flights mogen elkaar niet passeren en dienen in de startvolgorde te blijven spelen, tenzij de 

wedstrijdleiding of referee in de baan daarvoor een aanwijzing geeft.  

 

 

8. Scheidsrechters in de baan  

 

a. Tijdens de wedstrijden zullen scheidsrechters in de baan toezien op een correct verloop van de 

wedstrijd en het speeltempo.   

b. Bij langzaam spel worden een flight en de individuele spelers geklokt en eventueel strafslagen 

toegekend.  

c. De standaard tijd die een speler mag gebruiken voor een slag is 40 seconden. Bij de afslag op een 

nieuwe hole, mag de eerste speler die afslaat 10 seconden extra gebruiken.  

 

 

9. De wedstrijdleiding beslist  

 

a. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.   

 

 


