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Reglement Foursome Kampioenschappen  

Handicapeisen Dames maximaal exact EGA 36.0* 

Heren maximaal exact EGA 36.0* 
Laatste 12 maanden minimaal 3 Q kaarten ingeleverd. 

Inschrijfgeld  geen 
 

De Foursome Kampioenschappen worden gespeeld zonder handicapverrekening en  
vanaf de witte(heren)/blauwe(dames) tees. 
Voor deelname aan het Kampioenschap worden maximaal 16 dames- en maximaal 

16 herenteams toegelaten. Bij overschrijding van het maximale aantal inschrijvingen 
worden zowel bij de heren als ook bij de dames maximaal 16 teams met de laagste 

gezamenlijke handicap toegelaten. De gezamenlijke handicap van de inschrijvende flight 
wordt vastgesteld op basis van de handicaplijst op de sluitingsdatum van de inschrijving. 
 

Het Kampioenschap wordt gespeeld volgens een matchplay afvalsysteem, waarbij er 
begonnen wordt met maximaal 16 foursome's, zowel voor dames als heren.  

Op zaterdag worden de achtste- en kwartfinales gespeeld, op zondag gevolgd door de 
halve finale en de finale. 

De wedstrijdleiding maakt uiterlijk een week voor de start van het Kampioensweekend  
het speelschema bekend. Starttijden voor de eerste ronde zijn vanaf 8.30 uur en van de 

tweede ronde vanaf 13.30 uur.  
Indeling van de flights geschiedt volgens een vast stramien op basis van gezamenlijke 

handicap. Er wordt geen rekening gehouden met voorkeuren voor vroeg of laat starten. 
De winnaar en de nummer twee van het afgelopen jaar worden als eerste en tweede 
geplaatst in het schema, onafhankelijk van de handicap. Wel geldt dit alleen als de 

teamsamenstelling niet gewijzigd is, anders vervalt dit plaatsingsrecht. 

Overige regels en procedures 
- Dit reglement is een aanvulling op het Algemene Wedstrijdreglement.  

  Elke beslissing van de wedstrijdleiding is bindend. 
- Buggy's zijn niet toegestaan, handicarts wel voor bezitters van een geldige 

  gebruikerskaart. De wedstrijdleiding kan vragen om deze gebruikerskaart te tonen. 
- Spelers dienen op de aangegeven data beschikbaar te zijn.  
  Spelers die zonder bericht afwezig zijn op een wedstrijddag of zich tijdens de wedstrijd  

  terugtrekken, zijn uitgesloten van deelname aan het eerstvolgende Kampioenschap, 
  tenzij naar mening van de wedstrijdleiding hiervoor een gegronde reden was. 

- Indien door extreme omstandigheden een ronde gestaakt moet worden (onweer), is  
  het mogelijk dat het Kampioenschap niet binnen dit weekend afgerond kan worden.  
  In overleg met de resterende deelnemers zal dan naar een geschikt alternatief gezocht  

  worden. 
- De wedstrijdleiding streeft er naar binnen 45 minuten na afloop van de laatste ronde 

  over te gaan tot de prijsuitreiking.   
 
 


