
Reglement Matchplay Clubkampioenschap BG&CC 2021 
 
Algemeen 
Dit reglement geldt als aanvulling op het wedstrijdreglement van BG&CC. 
 
Tenzij anders aangegeven geldt dit reglement voor zowel de voorronde(s) als het finale 
weekend. 

 
1.  Deelname 
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle dames en heren amateurgolfers, zoals 
gedefinieerd in de R&A Rules Limited (R&A) die lid zijn van BG&CC met een WHS Handicap 
tot maximaal 36.0. 

 
Bij overschrijving van het aantal deelnemers zullen de spelers met de laagste handicap 
voorrang krijgen op het moment dat de startlijst wordt gemaakt. 
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het hele weekend van de kampioenschap 
beschikbaar zijn om te spelen. 
 
2.  Wedstrijdvorm 
Matchplay zonder verrekening van handicap. 

 
3.  Inschrijven 
Inschrijving dient te gebeuren via de wedstrijdkalender in e-golf4u. Voor het finale weekend 
zijn maximaal 16 plaatsen voor heren en 16 plaatsen voor dames beschikbaar, waarbij de 
huidige kampioenen rechtstreeks geplaatst worden. Indien meer dan 16 inschrijvingen, 
waaronder huidige kampioen ten tijde van de sluiting, worden er 1 of 2 voorrondes gespeeld. 
De kampioen (dames en heren) van het voorgaande jaar krijgt plaatsingsnummer 1, ongeacht 
of hij/zij de laagste handicap heeft. 
De inschrijving sluit op zijn laatst 6 weken voorafgaand aan het finale weekend, zodat er 
voldoende tijd is om de eventuele voorronde(s) te spelen 

 
4. Geldende handicap  
De geldende handicap voor het plaatsingsschema en het verdere toernooi (voorronde en 
finaleweekend) is de WHS handicap die de speler had op het tijdstip ten tijde van het sluiten 
van de inschrijving. Wanneer twee of meer spelers een identieke WHS-handicap hebben op 
het moment van sluiten van de inschrijving, worden de spelers geplaatst op basis van het 
moment van inschrijven waarbij de eerdere inschrijving een lager plaatsingsnummer krijgt. 

 
5.  Afslagplaats 
Bij de dames wordt gespeeld van de blauwe tee en bij de heren van de witte tee. 

 
6.  Spelregels 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de R&A 
Rules Limited en de Plaatselijke Regels die gelden voor BG&CC. 

 
7.  Inschrijving 
Inschrijving kan alleen geschieden via de website van BG&CC. ALLE deelnemers zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen inschrijving. De inschrijving sluit stipt op 9 mei 2021 om 23:59 
uur. 
Na het sluiten van de inschrijving worden GEEN nieuwe inschrijvingen meer toegelaten, ook al 
is startlijst nog niet gemaakt. 
 
8.  Voorronde(s) 
Na het publiceren van het matchplay schema, ten behoeve van de voorronde(s), dienen 



spelers zelf een datum en tijdstip af te spreken waarop ze hun partij gaan spelen. Spelers zijn 
te allen tijde zelf verantwoordelijk hiervoor. De speler met de laagste handicap neemt hiertoe 
het initiatief. 
Bij voldoende inschrijvingen worden er twee voorrondes gespeeld. 
De eerste voorronde kan gespeeld worden tussen 10 mei 2021 en 30 mei 2021. De tweede 
voorronde wordt gespeeld tussen 31 mei en 19 juni 2021. Na 19 juni mogen geen voorronde 
partijen meer gespeeld worden.  
Indien een partij niet (uit)gespeeld is, beslist de wedstrijdcommissie over het vervolg.  

 
9.  Vervoer 
Spelers en hun caddies mogen GEEN gebruik maken van vervoer. Overtreding van deze regel 
houdt in, dat de betreffende speler wordt gediskwalificeerd. 

 
10. Meldingstijd 
Iedere deelnemer behoort in het finale weekend zich ten minste 30 minuten voor de starttijd bij 
de Wedstrijdcommissie te melden. 
In de voorrondes behoort iedere deelnemer ten minste 10 minuten voor de afgesproken 
starttijd aanwezig te zijn op de tee box van hole 1. 

 
11.  Scorekaart 
Tijdens het finaleweekend ontvangt de deelnemer zijn scorekaart na melding bij de 
Wedstrijdcommissie. 

 
12. Inleveren score 
Tijdens de voorronde dient de winnaar van de partij de uitslag, binnen 24 uur na de gespeelde 
partij, kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding via email (wedcom@bestgcc.nl). Indien u de 
partij op de laatste voorronde dag speelt, dient de uitslag uiterlijk 30 mei 2021 om 12:00 voor 
de eerste voorronde en 19 juni 2021 om 12:00 uur voor de tweede voorronde bij bovenstaand 
mailadres binnen te zijn. 
Niet ingeleverde of te laat ingediende scores worden niet meer in behandeling genomen en 
kan dus uitsluiting betekenen voor het finale weekend. 
 
Tijdens het finale weekend dienen beide spelers hun score zo spoedig mogelijk na afloop van 
de wedstrijd bij de Wedstrijdleiding kenbaar te maken. Indien de speler zich niet aan deze 
verplichting houdt, kan hij/zij worden gediskwalificeerd. 
 
13. Gehalveerde ‘ties’ 
In geval van een gehalveerde partij zal de partij worden doorgespeeld vanaf hole 1 totdat één 
van de spelers een hole wint. 
 
14. Bevoegde wedstrijdleiding 
De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet. 
  
De Wedstrijdcommissie BG&CC 
23 april 2021 


