
Reglement Maartse Matches 2019 (matchplay over 9 holes) 

Deze wedstrijdreeks wordt in een relatief korte periode afgewerkt waardoor essentieel is dat men in 

de speelperiode ruime mogelijkheden heeft zijn poulewedstrijden (waaronder ook die van de 

mogelijke eindpoule) te spelen . Omdat er geen aparte weekend poule voor de werkende (of 

schoolgaande) spelers meer is geldt voor alle spelers dan men bereid moet zijn een of meer 

wedstrijden in het weekend te spelen. Ook voor de dames geldt dat er geen aparte poules voor hen 

zijn, zij spelen dus ook tegen heren. 

De indeling van spelers in de poules vindt plaats op basis van loting . Op basis van zijn playing 

handicap over 18 holes wordt iedere inschrijver van laag naar hoog gesorteerd. Er worden 4 kaartjes 

genummerd met 1 t/m 4 .De gesorteerde lijst wordt van boven naar beneden afgewerkt en verdeeld 

over de 4 poules aan de hand van de een voor een blind getrokken kaartjes. Nadat de eerste kaart 

getrokken is wordt hij uit de trekking verwijderd tot alle kaartjes getrokken zijn. Daarna vervolgt de 

loting weer met 4 kaartjes enz tot iedereen is verdeeld.   

 

 Per poule wijst de wedstijdleiding een poule captain aan die belast is met het coördineren van de 

poulewedstrijden, het bewaken van de voortgang van de wedstrijden, het melden van mogelijke 

problemen bij de wedstrijdleiding en inning en afdracht aan de wedstrijdleiding van de 

spelersbijdrage. Alle deelnemers informeren (per email) hun poule captain met betrekking tot de 

gemaakte speelafspraken zodra die gemaakt zijn. 

Spelers worden ingedeeld in maximaal 4 poules van maximaal 6 spelers . Het maximaal aantal 

deelnemers is dus 24. 

Alle spelers in een poule spelen een wedstrijd tegen elkaar. De spelvorm is matchplay zonder 

handicapverrekening. Indien een wedstrijd na 9 holes nog onbeslist is wordt over de holes 1 tm 3 

sudden death gespeeld tot er een winnaar is. De winnaar krijgt 1 wedstrijdpunt. 

Van elke gespeelde wedstrijd dient een door beide spelers ondertekende scorekaart ingeleverd te 

worden in de bus in de wedstrijdkamer en melding gemaakt te worden bij de poulecaptain en 

wedstrijdleiding (via email).   

Het wordt als ongewenst beschouwd dat een om wat voor reden dan ook niet gespeelde 

wedstrijd(en) het eindresultaat van een poule kan (kunnen) bepalen. Daarom geldt dat indien er in 

een poule sprake is van niet gespeelde wedstrijden en de niet gespeelde wedstrijden de einduitslag 

van die poule kunnen beïnvloeden de wedstrijdleiding in dat geval kan besluiten alle wedstrijden van 

de betreffende speler(s) uit de uitslag te schrappen.  

De nummers 1 en 2 van elke poule gaan over naar de finalepoule met 8 deelnemers. Daarbij spelen 

de nummers 1 van elke poule tegen de nummer 2 van een andere poule volgens bijgaand schema. 

Verliezers zijn uitgeschakeld. Winnaars spelen een volgende ronde tegen de winnaar van een van de 

andere wedstrijden, de volgende wedstrijd is de finale.   

De nummers 1 en 2 van elke poule worden vastgesteld op basis van het aantal behaalde 

wedstrijdpunten. Indien na afronding van alle poulewedstrijden meer dan 2 spelers de 1ste en 2de 

plaats in de poule delen worden de winnaar en nr 2 van de poule bepaald door middel van 1 of 

meerdere sudden death playoffs over holes 1 t/m 3 tussen de gelijk geëindigde spelers. 

De spelers van de finale ontvangen een prijs. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de wedstrijdleiding bindend. 



De wedstrijdleiding 

  
Kwartfinale 

 
Halve finale 

 
Finale 

        1 Poule 1 nr 1 tegen Poule 2 nr 2 
 

winnaar kwartfinale 1 
  

    
1 tegen 

 
winnaar halve finale 1 

2 Poule 2 nr 1 tegen Poule 3 nr 2 
 

winnaar kwartfinale 2 
  

       
tegen 

3 Poule 3 nr 1 tegen Poule 4 nr2  
 

winnaar kwartfinale 3 
  

    
2 tegen 

 
winnaar halve finale 2 

4 Poule 4 nr 1 tegen Poule 1 nr 2 
 

winnaar kwartfinale 4 
   


