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STICHTING GOLF MAASDUINEN 

Voetbalshirtcompetitie 2016 - 2017 greensome matchplay met 
handicapverrekening 
 

De spelvorm is greensome matchplay met handicapverrekening. 

Bij deze spelvorm spelen twee spelers (A en B) als koppel tegen twee andere spelers (C en D). Beide spelers van een 

koppel slaan op elke hole achter elkaar af en kiezen vervolgens met welke bal zij de hole verder spelen. Dit is 

natuurlijk meestal de bal die er het beste bij ligt en gespeeld is door één van beide spelers behorende bij hetzelfde 

koppel. De speler wiens bal na de afslag niet gekozen wordt, speelt vervolgens verplicht de tweede slag om 

vervolgens om de beurt verder te spelen totdat de bal is uitgeholed.  

De handicaps van bijvoorbeeld team A worden als volgt berekend. 

- De laagste Playing handicap (14) van het tweetal wordt vermenigvuldigd met 0,6; 
- De hoogste Playing handicap (24) van het tweetal wordt vermenigvuldigd met 0,4; 
- De playing handicap van het team wordt bepaald door deze twee waarden van de teamleden bij elkaar op te 

tellen. Hierop wordt een ¾ handicap verrekening toegepast. 
Bijvoorbeeld: 
Speler 1 heeft Playing handicap: 14 -> Laagste Playing handicap 0,6 * 14 = 8,4 
Speler 2 heeft Playing handicap: 25 -> Hoogste Playing handicap 0,4 * 25 = 10,0 
Gezamelijke Playing handicap = 18,4 * ¾ handicap verrekening = 13,80 = 14 Playing handicap van het team. 

 

Handicapverrekening bij de start van het matchplay spel 

Team A heeft als gezamelijke playing handicap 14 slagen en team B heeft als gezamenlijk playing handicap 10 slagen. 

Anders dan bij een normale handicap verrekening krijgt team A niet op de 14 hoogst geïndexeerde holes extra slagen 

mee en ook team B krijgt geen 10 slagen op de hoogst geïndexeerde holes mee. Nee, de handicap verrekening wordt 

anders doorgevoerd. 

In dit geval wordt de handicap van team A (14) verminderd met de handicap van team B (10).  Team A speelt dus 

met handicap 4 (14-10) en team B speelt van scratch (handicap 0).  Alleen team A krijgt extra slagen mee op de holes 

met stroke-index 1 t/m 4. 

Gespeeld zal worden in 2 poules, waarbij ieder team dan 4 of meer wedstrijden zal spelen.  Dit is afhankelijk van het 

aantal deelnemende teams. Vervolgens zullen de beste 4 teams van iedere poule middels het knock-out systeem 

verder spelen om het kampioenschap.  De poule indeling is afhankelijk van het aantal deelnemers en zal pas 

definitief worden vastgesteld na de inschrijvingstermijn. 
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Voetbal Poule Competitie 

De poulewedstrijden worden gespeeld in de maanden december tot en met de eerste week van februari 

2017. 

 De indeling van de poules wordt door de wedstrijdleiding bekend gemaakt. 

 Teamsamenstelling kan bestaan uit 2 heren, 2 dames of mix. Er wordt nadrukkelijk een competitie 

gevormd waarbij een ieder gelijke kansen maakt vanwege de handicapverrekening. 

 Verplicht zichtbaar dragen van het voetbalshirt anders wedstrijd verloren! Afstemming gebeurt 

door de spelende teams onderling van de desbetreffende wedstrijd. 

 Het eerstgenoemde team van een wedstrijd is verantwoordelijk voor het maken van de afspraak 

met hun tegenstanders.  De volgorde van de te spelen wedstrijd mag men zelf bepalen.  Het 

eerstgenoemde team is ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag en moet deze nog 

dezelfde dag melden. 

 De gespeelde scorekaart wordt gelegd in het bovenste postbakje naast de PC in het clubhuis. 

 Teamhandicap zoals vastgesteld aan het begin van de competitie blijft het gehele toernooi geldig. 

Dit wijzigt niet meer. 

 Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.  

 Holes schenken mag maar heeft geen invloed op de spelvolgorde. Dus de geschonken slag telt als 

slag van de speler die op dat moment aan de beurt zou zijn. 

 Het eerstgenoemde team nodigt het andere team uit. Na 3x weigering van speeldatum door het 

andere team wordt dit voorgelegd aan de organisatie waarna de organisatie het weigerende team 

als verliezend team kan aanwijzen. 

 Wellicht overbodig te vermelden, maar iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vermelden van 

zijn/haar juiste en actuele handicap. 

 Alle uitslagen en standen worden wekelijks bekend gemaakt, zodat een ieder de uitslagen en de 

standen kan volgen. 
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 In de poulewedstrijden is men verplicht om de volledige 18 holes uit te spelen. Dus in deze 

voorrondes niet eerder stoppen maar doorspelen. 

 Bij winst krijgt de betreffende team 3 wedstrijdpunten, bij een gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 

punten. NB: Gelijkspel kan dus want de wedstrijd is pas na 18 holes uitgespeeld! 

 Dóór naar de knock-out wedstrijden gaan de teams met de meeste wedstrijdpunten in de poules en 

bij een gelijke stand degene met het beste saldo van de gespeelde holes. Als ook dat nog gelijk is, 

dan gaat degene door met de meest gewonnen holes. (Vandaar dat men altijd het volledig aantal 

van 18 holes moet spelen). 

 Competitie speelschema met einddata is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 Maximaal 2 poules van 5 of 6 teams. Beste 4 teams per poule gaan door naar knock-out fase (zoals 

al beschreven). 

 Inschrijfgeld is Euro 10,-  per team in verband aanschaf prijzen. 

 Voetbalshirtcompetitie is feitelijk een wintercompetitie. Dus relevant is dat de deelnemers bekend 

zijn met de lokaal geldende regels van dat moment. Een speler dient voordat hij de baan in gaat 

zich op de hoogte te stellen van de (tijdelijke) local rules. 

Knock-out wedstrijden: 

 Deze wedstrijden worden gespeeld nadat de voorrondes zijn afgelopen. De wedstrijdleiding zal zo 

snel mogelijk na de voorrondes de indeling van het knock-out systeem bekend maken.  

 Ook hiervoor geldt dat het eerstgenoemde team verantwoordelijk is voor het maken van een 

afspraak met hun tegenstanders en voor het doorgeven van de uitslag. 

 In tegenstelling tot de poulewedstrijden moet uit een knock-out wedstrijd een winnaar komen. Een 

verplichting voor het spelen van maximaal 18 holes is hier dus niet meer van toepassing. Winnaar is 

winnaar! 

 De winnaar gaat door naar de volgende ronde. Als je verliest in de knock-out fase kun je dus niet 

meer in aanmerking komen voor de finale wedstrijd. 

 De knock-out fase wordt gepeeld als kruisfinales: 
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o Nummer 1 van Poule A speelt tegen de nummer 4 van poule B  (1) 
o Nummer 2 van Poule A speelt tegen de nummer 3 van poule B  (2) 
o Nummer 3 van Poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B  (3) 
o Nummer 4 van Poule A speelt tegen de nummer 1 van poule B  (4) 

 

 Na deze ronde wordt er weer kruislings tegen elkaar gespeeld, dus winnaar wedstrijd (1) speelt 
tegen winnaar wedstrijd (3) en verliezer wedstrijd (1) tegen verliezer wedstrijd (3) en etc. 
Vervolgens volgt de reguliere poule indeling zoals deze opgesteld wordt door de 
wedstrijdorganisatie. 

 

Overige wedstrijden: 

 Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zal voor de klasseringen 9 en verder ook nog een  

mogelijkheid geboden worden om ook nog 1 wedstrijd te spelen om een plaats in de eindstand van 

de competitie. Dit is alleen mogelijk indien er voldoende teams zijn. 

 De wedstrijdleiding zal hiervoor de betreffende personen benaderen en dan ook bekend maken 

hoe er gespeeld gaat worden en hoe de uitslag wordt bepaald. Eén en ander is afhankelijk van het 

aantal teams. 

 Deze wedstrijden zullen eveneens na de voorrondes worden gespeeld. 

In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding. 

Opgave: 

Opgave voor deelname vόόr 25 december 2016 bij de wedstrijdleiding persoonlijk of via de e-mail: 

Rob van Holstein  
email penningmeester@golfmaasduinen.nl  
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