
Clubkampioenschap Matchplay 2022 
Wijziging Speelschema! 
 
Speeldatum Matchplay Kampioenschap: 3 en 4 september 2022. 
(Let op, dan is er ook de Formule 1 GP op Santvoort) 
 
Start Inschrijving: 22 februari 2022 om 23.59 uur . 
Sluitingsdatum inschrijving 23 maart 2022 om 0.00 uur. 
Loting speelschema: Zaterdag 26 maart 16.00 uur 
Start voorronde: 1 april 2022,  
Einde voorronde heren 18 augustus 2022, dames 18 augustus 2022. 
Playoff heren voorronde op 25 augustus 2022 19.00 uur 
Playoff dames voorronde op 25 augustus 2022 19.00 uur 
Er is geen knock-out ronde voor heren dit jaar  
 
Deelnemers: Heren 45, Dames 17.  
 
De heren spelen af van de T-box met gele markers. De Dames spelen af van de T-box 
met rode markers. Diegene met het laagste handicap slaat als eerste af. 
 
Indeling speelschema: 
De 8 beste heren en de 4 beste dames op basis van laagste handicap worden als 
eerste geplaats in een poule. (beste heer en dame in poule 1, daarna de nr. 2 in 
poule 2, enz, enz.) 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden daarna de 8 beste over gebleven 
heren en de 4 beste overgebleven dames door loting op plaats 2 in een poule 
ingedeeld. Daarna volgt loting voor plaats 3, plaats 4, plaats 5, plaats 6 en plaats 7 op 
dezelfde wijze. 
 
De nr.1 in de poule zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de resultaten in de 
voorronden en nemen ook het initiatief dat wedstrijden tijdig worden gespeeld.  
(hierover volgt nog een instructie) 
Tussentijdse resultaten doorgeven aan wedstrijdleiding per mail op: 
1 mei, 1 juni, 1 juli, 1 augustus. Het overzicht van de gespeelde en doorgegeven 
wedstrijden van de voorronde zal op website geplaatst worden. 
 
Wedstrijdregels Dames & Heren: 
Voorronde (poule fase): 
Per gewonnen wedstrijd krijgt een speler 2 punten en de verliezer 0 punten. 
Bij een gelijke stand op hole 18 krijgen beide spelers 1 punt. 
Bij een gelijke stand in de poule is het onderlinge resultaat doorslaggevend, indien 
wederom een gelijke stand, wordt het Matching Card systeem 9-6-3-1 van hun 
onderlinge wedstrijd toegepast. 
Indien ook dit een gelijke score oplevert, zal de speler met de hoogste HCP zich 
plaatsen aangezien deze prestatie hoger ingeschat moet worden. 



Indien er in de poule fase 3 spelers gelijk eindigen en er geen winnaar kan worden 
bepaald of een nr. 2, zal deze in een play-off met meerdere spelers worden beslecht. 
Wie op de aangewezen data niet kan valt direct af. 
 
Knock-out ronde: 
Deze vervalt dit jaar!  
 
Wie gaat door naar het finale weekend: 
Heren: Er zijn 8 poules. De beste nummers een en twee gaan door naar de finale 
ronde (of indien er een play-off is gespeeld de winnaars die hier uit komen). De 16 
heren worden op sterkte qua handicap ingedeeld in een schema waar de twee 
laagste handicappers elkaar theoretisch pas in de finale tegen kunnen komen. Heren 
spelen zaterdag (als men wint 2 wedstrijden) en zondag ook 2 wedstrijden. 
Dames: Er zijn 4 poules. De beste nummer een en twee gaan door naar de kwart 
finale. Zaterdag wordt de kwartfinale gespeeld en zondag de halve finale en de 
finale. 
 
Finale weekend 

1) Elke deelnemer moet zich melden 15 minuten voor zijn starttijd bij de 
wedstrijdleiding. 

2) Hier ontvangt iedere speler zijn kaart waarop de naam van de speler en 
marker en HCP staan genoteerd. 

3) Na afloop moeten de spelers en de markers hun scorekaarten afgeven bij de 
wedstrijdleiding. 

4) Bij een gelijke stand na 18 holes, gaan de spelers door en starten op hole een, 
en spelen door met een sudden death tot dat een winnaar bekend is. 
 

Regels in de baan; 
1) In de baan worden de regels van de NGF gehanteerd en de local rules van de 

baan. 
2) Indien er een discussie is in het spel en de wedstrijdleiding niet aanwezig kan 

zijn, dienen de spelers dit zelf op te lossen. 
3) Over alle zaken die niet duidelijk zijn of waar discussie over is, zal de 

wedstrijdleiding de uiteindelijke beslissing nemen. 
4) Buggy’s zijn niet in het finale weekend toegestaan, handycars wel. 
5) Caddy’s zijn niet toegestaan. 
6) Publiek mag in de baan aanwezig zijn, zolang zij niet hinderlijk zijn voor de 

spelers. 
7) Wij verwachten dat alle deelnemers die zich hebben ingeschreven ook het 

finale weekend kunnen spelen. 
 
Prijsuitreiking; 

1) De prijsuitreiking op zondag zal plaatsvinden na dat de laatste flight binnen is 
en de wedstrijdleiding de stand heeft opgemaakt. De nummers 1 t/m 3 zowel 
bij de dames als de heren worden gehuldigd op basis van de op dat moment 
geldende COVID 19  regels. 

2) Prijsuitreiking vindt plaats op het terras. 



 
 
De wedstrijdleiding, 
 
Marcel van Beurden 
Rein Thijssen 
 
Laatste wijziging 26-3-2022 


