
 

  

WECO 1 

 

Reglement Matchplay Kampioenschappen Maasduinen 2017 

 

 

Artikel 1. Elk jaar worden door en onder verantwoordelijkheid van de 
Wedstrijdcommissie de Matchplay Kampioenschappen georganiseerd. Deze 

kampioenschappen worden gespeeld zonder handicapverrekening. De bepalingen 

van het Algemeen Wedstrijdreglement zijn onverkort van toepassing.  

 

Artikel 2. Deelname aan deze kampioenschappen staat open voor 

abonnementhouders van Stichting Golf Maasduinen, waarbij voor dames en 
heren een maximale Exact Handicap geldt van 54. De inschrijving voor de 

kampioenschappen geschiedt op de gebruikelijke wijze via de website.  

 

Artikel 3. De Matchplay Kampioenschappen worden gespeeld op een door de 

Wedstrijdcommissie te bepalen weekeinde. Op de zaterdag spelen de beste 16 

deelnemers (zowel dames als heren) de achtste en kwartfinales. Op zondag 
worden de halve finale en de finale gespeeld. Tevens zal op zondag om de 3e en 

4e plaats gespeeld worden.  

 

Artikel 4. Bij de Matchplay Kampioenschappen kunnen maximaal 28 deelnemers 

worden toegelaten. Bij overschrijding van het maximale aantal ingeschreven 

deelnemers, zal toelating plaatsvinden op basis van de laagste Exact Handicap 

van de speler(s) op het moment van sluiting van de inschrijving.  
 

Artikel 5. Voorafgaande aan het weekeinde, waarin de Kampioenschappen 

worden gespeeld kunnen voorronden nodig blijken indien zich meer dan 16 

deelnemers hebben ingeschreven. De indeling voor deze voorronden en de 

periode waar binnen deze gespeeld dienen te worden, zullen tijdig bekend 

worden gemaakt. Indien zich 16 deelnemers of minder inschrijven, kan de 
wedstrijdleiding besluiten om de achtste finales tijdens de periode van de 

voorronden te laten spelen.  

 

Artikel 6. Indeling in voorronden en de plaatsing voor de Kampioenschappen 

geschiedt volgens een matchplayschema op volgorde van de Exact Handicap op 

het moment indeling van de wedstrijd. Het speelschema van de voorronde(n) per 
e-mail bekend gemaakt aan de deelnemers en bekend gemaakt op het 

publicatiebord in het clubhuis.  

 

Artikel 7. In de voorronden spreken de deelnemers zelf een startdatum en -tijd 

af. De speler met de laagste handicap neemt hiertoe telkens het initiatief. Bij 

gelijke handicap geldt de alfabetische rangorde (lidcode). De winnaar van een 

wedstrijd geeft de uitslag door aan de wedstrijdleiding en vult deze in op het 
wedstrijdschema. Voor het spelen van de voorronden van dit Kampioenschap 

hebben deze spelers voorrang op de baan op alle andere spelers hetzij 

abonnementhouder of greenfee speler. 



 

  

WECO 2 

 

Reglement Matchplay Kampioenschappen Maasduinen 2017 

  

Artikel 8. De voorronden dienen binnen de door de wedstrijdleiding bepaalde 

periode te worden gespeeld. Indien hierbij problemen ontstaan, dient dit zo snel 
mogelijk met de wedstrijdleiding te worden afgestemd. Zo nodig beslist de 

wedstrijdleiding. 

  

Artikel 9. Voor deelname aan de Kampioenschappen is geen inschrijfgeld 

verschuldigd. 

  
Artikel 10. Een matchplay wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes. Bij een gelijke 

stand na 18 holes wordt doorgespeeld op hole 1 totdat een beslissing is gevallen. 

  

Artikel 11. Het is een speler niet toegestaan om gebruik te maken van een 

buggy. Handicarts mogen uitsluitend door de speler gebruikt worden indien de 

speler in het bezit is van een geldige, door de Stichting Handicart uitgegeven 
gebruikerskaart. 

Artikel 12. Bij gelijke stand na Hole 18 in de ½ finale en finale geldt dat er een 

'Sudden Death play-off' wordt gespeeld vanaf Hole 2, vervolgens hole 6 en 7. 

Deze route wordt herhaald totdat er een uitslag is bereikt. 

Artikel 13. Indien in het finaleweekend door extreme weersomstandigheden de 

wedstrijd(en) gestaakt moet(en) worden, wordt in overleg met de 

wedstrijdleiding een datum en tijdstip bepaald voor afronding van de gestaakte 
wedstrijd(en).  
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