
Golf & Country Club “DE BILTSE DUINEN” 
Zomer matchplay individueel 2018 

 
Reglement Koppelwedstrijden 
1. Wedstrijdleiding: William Punt en Hans de Weerd 
2. Spelers worden door loting ingedeeld in poules van maximaal 6 spelers. Speelperiode in de poules is van 22 

mei t/m 31 augustus. De winnende koppels uit de poules spelen in de finalepoule van 1 september t/m 8 
oktober. 

3. Voor elke poule wordt een Poule Captain benoemd te herkennen aan de © achter de naam in de pouleindeling. 
De taak van de Poule Captain houdt in: het zich op de hoogte houden van de voortgang van het maken van 
afspraken door de spelers en het zo nodig bevorderen van deze voortgang. Bij het stagneren ervan pleegt de 
Poule Captain overleg met de Wedstrijdleiding over de te nemen maatregelen. Zie hierover verder punt 11. 
De poule captain incasseert bij zijn spelers de spelersbijdrage ad € 5 en draagt deze af aan de wedstrijdleiding   

4. Speelafspraken en uitslagen van wedstrijden worden per email doorgegeven aan de poulecaptain. De 
captain geeft de uitslagen van zijn poule door aan de wedstrijdleiding. 

5. De spelvorm is matchplay individueel met handicap verrekening: De maximale Exact Handicap van een speler 
voor de bepaling van zijn playing handicap is 36 .  
De wedstrijdleiding berekent deze playing handicap voor de start van de competitie aan de hand van de 
handicap op het moment van indeling van de poules. Hetzelfde gebeurt op het moment van samenstellen van 
de finalepoule. De playing handicap bij een poule indeling blijft dus tijdens de periode dat die 
poulewedstrijden gespeeld worden ongewijzigd ! 

6. De verdeling van de playing handicap van de spelers van een match over de holes verloopt als volgt: 
Het verschil tussen de playing handicaps van de spelers wordt aan de hand van de poule indeling 
bepaald en bij de speler met de hoogste playing handicap verdeeld over de laatste holes waarover die 
speler nog slagen mee krijgt     
Voorbeeld 1 : Speler A met playing handicap 4, Speler B met playing handicap 15 
Verschil is 11, speler B krijgt 11 slagen mee op de holes met strokeindex 5 tm 15 
Voorbeeld 2 : Speler C met playing handicap 4, Speler B met playing handicap 23 
Verschil is 19, speler D krijgt 18 slagen mee op de holes met strokeindex 1 tm 18 en nog 1 slag op de hole met 
stroke index 19 (=1), dus 2 slagen op de hole met strokeindex 1 en 1 slag op de holes met strokeindex 2 tm 18. 

7. Een wedstrijd bestaat uit een volledige ronde van 18 holes. 
Telling en notering op scorekaart: 1  voor een gewonnen hole, ½ voor een ‘halved’ hole,  0 voor een verloren 
hole).Bepaling van de score per match: het totaal aantal gewonnen en halved holes (1+½+1 etc.) van de ene 
partij tegenover het totaal aantal gewonnen en halved holes van de andere partij, bijv. 11-7, of 4½-13½. Het 
totaal van beide partijen moet altijd 18 zijn! 
Een speler heeft een match gewonnen als die speler meer punten heeft dan de andere partij.Een gewonnen 
match levert 2 wedstrijdpunten,een gelijkspel 1 wedstrijdpunt. 

8. Op de scorekaarten vermelden: Zomer matchplay competie en tevens het poule-nummer 
 Scorekaarten deponeren in de bus in de wedstrijdkamer met opschrift  “Scorekaarten Zomer Matchplay” (niet 
in de brievenbus voor qualifying kaarten!). 1 van namen en datum voorziene en door beide spelers 
ondertekende kaart per wedstrijd is voldoende. 

9. Indien in een poule twee of meer spelers gelijk eindigen is de winnaar de speler die de meeste punten tijdens de 
poule-wedstrijden heeft gescoord. Is dit aantal ook gelijk dan wint het speler die de minste verloren holes heeft. 
Is ook dat aantal gelijk, dan wordt beslist middels een play-off over 3 holes startend op hole 1. Indien dan nog 
geen beslissing is gevallen volgt een sudden-death stantend op hole 1 ( zonodig te vervolgen op hole 2 en 3 en 
opnieuw op 1 etc als geen beslissing is gevallen) 

10. Aan het spelen van een wedstrijd in deze competitie kunnen spelers geen recht ontlenen voor het verkrijgen van 
voorrang in de baan.  

11. Spelers waarmee moeilijk afspraken gemaakt kunnen worden kunnen gediskwalificeerd worden, zulks ter 
beoordeling van de Poule Captain en/of de Wedstrijdleiding. Elke No-Show zal diskwalificatie tot gevolg hebben. 
Spelers dienen bij hun vakantieplanning rekening te houden met de periode waarin de finale poule gespeeld 
wordt (1 september t/m 8 oktober). 

12. Alle spelers worden geacht binnen een week na 21 mei initiatieven te nemen voor afspraken. De poule captains 
zullen zich ervan vergewissen, dat spelers tijdig initiatief nemen voor het spelen van de wedstrijden. 

13. Indien een speler is uitgesloten van verdere deelname worden de resultaten van matches die deze speler al 
gespeeld heeft verwijderd uit de uitslagen. 

14. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet is het besluit van de wedstrijdleiding bindend. 
15. De winnende speler ontvangt de Henk Costerus Trofee tijdens de ALV van 15 Oktober 2018. 



 


