
                                                                                   
      

 
 
 
 

 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT MATCHPLAY TOERNOOI 

CLUBKAMPIOENSCHAP 2021 MET HANDICAPVERREKENING 

 
Het toernooi kent 2 poulerondes en vervolgens een achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale. 
Vanaf de achtste finale geldt het knock-outsysteem. In de beide poulefases moeten alle 18 holes 
worden gespeeld. De uitslag wordt bepaald door het aantal gewonnen holes van beide spelers. De 
uitkomst kan dus ook een gelijkspel zijn.  

N.B.  
Alle 18 holes moeten worden gespeeld en kunnen allemaal tellen voor de einduitslag binnen de poule.  

Als je op ene moment 17-0 achter sta dan heb je een sportief plicht om je best te doen om de 18e hole te winnen.  
Stoppen 4 of 5 holes voor het eind en de resterende holes aan de tegenstander geven lijdt tot onmiddellijk diskwalificatie!! 

In de knock-outfase is de wedstrijd afgelopen wanneer één van de beide spelers zover achterstaat dat 
hij de andere speler niet meer in gewonnen holes kan achterhalen. Is de stand na het spelen van 18 
holes gelijk dan wordt met handicapverrekening vanaf hole 1 doorgespeeld totdat één van beiden een 
hole en daarmee de wedstrijd heeft gewonnen. 
 
Wie kunnen deelnemen 
Alle clubleden die beschikken over de bevoegdheid om op onze baan te spelen. 
 
Handicapverrekening  
De wedstrijden vinden plaats met een handicapverrekening van 75%. Maximale aftrek op basis van 
EGA-handicap 36. 
 
De volgende regeling wordt hiervoor toegepast: 

• 1e pouleronde : het EGA handicap bij de aanvang van het toernooi op 1 april 2021. 

• 2e pouleronde : het EGA handicap bij de aanvang de 2e poulefase. 

• Achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale: het EGA handicap bij aanvang van de wedstrijd. 
 
De gele handicaptabel geldt voor de lange baan en de rode handicaptabel voor de korte baan. 

 
Alle spelers zijn verplicht alvorens hun onderlinge wedstrijd te beginnen zelf het verschil in 
handicapslagen te bepalen. 
 
Voorbeelden hoe de handicapverrekening moet worden berekend: 
Er wordt gespeeld op de lange baan (gele tabel).  
Speler 1 heeft handicap 36 = de maximale aftrek van 26 slagen. Zijn tegenstander (speler 2) heeft 
handicap 26,5 = 19 slagen. Het verschil is 7 slagen. Handicapverrekening 75 % komt uit op 5,25 



(afgerond 5). Speler 1 heeft dan 1 slag extra op de holes met stroke index (SI) 1 t/m 5 (zie hiervoor 
scorekaart van P.H.).  
 
Er wordt gespeeld op de korte baan (rode tabel). 
Speler 1 heeft handicap 28,5 = 18 slagen. Tegenstander speler 2 heeft handicap 20,5 = 13 slagen. 
Verschil = 5 slagen.  
Handicapverrekening 75 % = 3,75 (afgerond 4 slagen). Speler 1 heeft 1 slag extra op de holes met 
stroke index (SI) 1 t/m 4. 
 
Basis afrondingen: naar boven bij 0,5 en hoger en naar beneden bij uitkomst lager dan 0,5.  

Indelingen 1e pouleronde en plaatsingsschema voor vervolg 

Er zijn 38 deelnemers. De 1e pouleronde bestaat derhalve uit 6 poules, elk van 5 spelers + 2 poules, 
elk van 4 spelers. In de 2e pouleronde zullen dit 6 poules van 4 spelers zijn. Bij de loting voor de 1e 
pouleronde zijn de deelnemers op basis van hun meest recente EGA Handicap in 5 groepen ingedeeld. 
Waarna, middels een computerprogramma, 1 speler van elk van de 5 groepen op volstrekt 
willekeurige wijze worden samen in een poule geplaatst.  
De volgende spelers plaatsen zich voor de 2e ronde: 

- de nummers 1, 2 en 3 van elke poule. 
De volgende spelers plaatsen zich voor de 2e ronde: 

- de nummers 1 en 2 van elke poule. 
- de beste 4 nummer 3’s. 

De indeling voor de 2e pouleronde, de achtste finale, de kwartfinale en de halve finale geschiedt 
overeenkomstig een bij aanvang van het toernooi gepubliceerd plaatsingsschema. 

Tijdschema 

 

• 1e pouleronde uiterlijk 12 juni  

• 2e pouleronde uiterlijk 14 augustus  

• Achtste finales                            uiterlijk 18 september 

• Kwartfinales uiterlijk 2  oktober (onder voorbehoud) 

• Halve finales                                idem  

• 3e en 4e plaats                             Nog te bepalen    

• Finale  Nog te bepalen    
 

Het tijdschema is zodanig vastgesteld dat iedere deelnemer voldoende gelegenheid heeft zijn 
wedstrijden af te werken. Het tijdschema is bindend. Verzoeken om uitstel worden onder geen beding 
gehonoreerd. 

Op lange of korte baan? 

Algehele regel is dat er gespeeld moet worden op de baan met de “lange holes” 1 en 2. Dit is mogelijk 
donderdags de gehele dag, op dinsdag in aansluiting op de Damesmiddag en op de hierna 
omschreven voorwaarde eveneens op de Herenmiddagen. De wedstrijden mogen ook op de “korte 
holes” worden afgewerkt mits beide spelers daar overeenstemming over hebben. Wordt er geen 
overeenstemming bereikt dan geldt als regel het spelen op de “lange holes” . 

 



Spelen op Heren- en Damesmiddag  

Dit is mogelijk echter buiten mededinging voor wat betreft de HM en DM Strokeplay-wedstrijd. 

Afspraak maken voor de te spelen wedstrijden 

Spelers zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat afspraken voor het spelen van de voor hen 
vastgestelde wedstrijden reeds in een vroegtijdig stadium worden gemaakt. Lukt het na meerdere 
pogingen niet tot een speeldatum te komen dan dient dit onverwijld aan de toernooiorganisatie te 
worden gemeld.  

Puntentelling 1e en 2e pouleronde  

• 3 punten voor een gewonnen wedstrijd 

• 1 punt voor een gelijkspel 

• 0 punten bij een verloren wedstrijd 
 
De eindstand in de poules wordt in volgorde als volgt bepaald: 

• meeste wedstrijdpunten  

• hoogste hole saldo (holes gewonnen minus holes verloren) 

• meeste aantal holes gewonnen  

• waar nodig loting. 
 
Ingeval tijdens de 1e of 2e pouleronden een speler uitvalt, dan zullen al zijn of haar wedstrijden 
worden verwijderd. In dit geval, b.v. in de 1e ronde, spelen de andere spelers in de poule 3 i.p.v. 4 
wedstrijden. In dit geval zullen de scores van de nummer 3 in de poule met 33,3 % worden verhoogd. 
Dit om de 4 beste nummers 3 te kunnen bepalen. 
Als andere aanpassingen nodig zijn zullen deze evenredig plaatsvinden. 

Scorekaart 

I.v.m. COVID-19 is het niet nodig om een PH Golf scorekaart te gebruiken.  
Beide spelers moeten tijdens de wedstrijd de stand op hun eigen manier bijhouden. 
Het is sterk aanbevolen dat beide spelers de uitslag per hole zelf bijhouden. Dit kan achteraf helpen 
om misverstanden te voorkomen.  
Het resultaat moet naar chmiddleton@outlook.com gemaild worden. 
Deze email dient te omvatten: 

- wie tegen wie heeft gespeeld 

- de speeldatum  

- de uitslag. 

Ter bevestiging van de juistheid van de uitslag moet een kopie van de email (CC) ook naar de andere 

speler worden gestuurd. Geen reactie van de andere speler wordt als goedkeuring van de uitslag 

gezien. 

Diskwalificatie 

Indien door welke omstandigheid dan ook één of meerdere wedstrijden niet binnen het tijdschema 
worden afgewerkt en daarvan niet tijdig melding aan de toernooiorganisatie is gedaan dan worden 
beide spelers gediskwalificeerd. De uitslagen van de wel door hen afgewerkte wedstrijden worden uit 
de stand geschrapt. Omdat dit ook voor andere spelers gevolgen heeft, wordt van eenieder verwacht 
dat hij de tijdsplanning nauwgezet in acht neemt en dus zeer vroegtijdig afspraken maakt. Mocht een 
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speler genoodzaakt zijn zich terug te trekken voor de achtste finale, kwartfinale, halve finale of finale 
dan wordt zijn tegenstander automatisch tot winnaar uitgeroepen.  

Geschil 

In kwesties waar dit Reglement geen duidelijkheid verschaft, is de beslissing voorbehouden aan de 
toernooiorganisatie. De uitspraak van de toernooiorganisatie is voor iedere deelnemer bindend.  

Toernooiorganisatie 

De toernooiorganisatie verricht haar taak onder auspiciën van de wedstrijdcommissie. Zij is bevoegd 
alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht voor een goed en sportief verloop van het 
toernooi. De toernooiorganisatie wordt gevormd door: 
 

Colin Middleton  
Tel: 0546-491985;  
Mob: 06-24295544;  
Email:  chmiddleton@outlook.com 
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