
Wedstrijdreglement Matchplay-kampioenschappen Golfclub Driene 
 
ALGEMEEN 
 
De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de matchplay-
kampioenschappen. Zij is bevoegd om op te treden bij het overtreden van de golfregels en 
bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen 
waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien 
 
Dit reglement is enkel en alleen van toepassing op de matchplay-kampioenschappen. 
 
DEELNAMECRITERIA 
 

1. Deelname aan de Matchplay-kampioenschappen staat open voor spelers/speelsters 
die op de sluitingsdatum van de inschrijving gewoon lid, dan wel jeugdlid zijn van de 
golfclub Driene en op dat moment een handicap hebben van 24.0 of lager. 

2. Inschrijving dient te geschieden via het programma Proware. De inschrijving opent 3 
weken voor aanvang van de wedstrijd. 

3. Afzeggen na sluiting van de inschrijving en voor aanvang van de wedstrijd moet 
zowel per e-mail als telefonisch gebeuren bij de wedstrijdleiding en voorzien zijn van 
een geldige reden. Een speler/speelster die zonder bericht ofwel zonder geldige 
reden niet aan de start verschijnt ontvangt de straf als opgenomen in het 
wedstrijdreglement van de golfclub Driene, (hoofdstuk spelen, 4de bulletpunt) 

4. Als bij de sluiting van de inschrijvingstermijn wordt geconstateerd dat er meer 
deelnemers hebben ingeschreven dan kunnen worden toegelaten tot de wedstrijd 
dan vallen de hoogste handicappers af. 

 
WEDSTRIJDCRITERIA 
 

5. De wedstrijd wordt gespeeld volgens het numeriek plaatsingsschema, waarbij de 
positie in het plaatsingsschema wordt bepaald door de handicap op het moment van 
sluiting van de inschrijving. Mochten spelers een gelijke handicap hebben op het 
moment van bepalen dan wordt naar de voorlaatste handicaps gekeken. 

6. Aan de wedstrijd kunnen in totaal 32 deelnemers deelnemen. Hiervan maximaal 16 
in de categorie dames en 16 in de categorie heren. 

7. Indien er minder deelnemers in een categorie zijn dan krijgen de hoogst geplaatsten, 
beginnend bij de eerst geplaatste, een bye.  

8. De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes single matchplay zonder 
handicapverrekening. 

9. De wedstrijd wordt gespeeld over 2 dagen. De eerste dag vinden achtste- en 
kwartfinales plaats. Op de tweede dag de halve finales en finales. 

10. De winnaar van een partij gaat door naar de volgende ronde de verliezer valt af. 
11. Een caddie is toegestaan maar een speler mag maar een caddie tegelijkertijd hebben. 

Een speler mag geen golfprofessional als caddie hebben. 
12. De speler behoort zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de 

wedstrijdleiding. De aanvangstijden worden bekend gemaakt via proware alsmede 
via het mededelingenbord in de gang van het clubhuis. 



13. Aan deelname is geen inschrijfgeld verbonden 
14. De holes en de afslagplaatsen kunnen op iedere dag worden verplaatst. 
15. Deelnemers mogen gedurende de matchplay-kampioenschappen gebruik maken van 

vervoer mits zij in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting 
Handicart 

 
HET SPEL 
 

16. Er wordt gespeeld volgens de golfregels geldig vanaf 1 Januari 2019 zoals vastgesteld 
door de R&A, alsmede de van toepassing zijnde plaatselijke regels. 

17. Er wordt gestart vanaf hole 1 en bij de start wordt middels loting de volgorde van 
starten bepaald. De heren spelen vanaf de geel gemarkeerde afslagplaats, de dames 
vanaf de rood gemarkeerde afslagplaats. 

18. De start van de tweede ronde (op dezelfde dag) start vijf uur na de start van de 
eerste ronde. Deelnemers hebben recht op en pauze van 15 minuten tussen 2 
rondes. 

19. Bij een gelijke stand na afloop van de ronde wordt de wedstrijd verlengd totdat er 
een winnaar is. Voor de verlenging worden in principe de holes van de 
wedstrijdronde in dezelfde volgorde gespeeld, tenzij de wedstrijdleiding voor het 
begin van de ronde anders bepaalt.  

20. Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat mede te delen 
aan de wedstrijdleiding. Het resultaat is definitief als het is gemeld aan de 
wedstrijdleiding. 

21. Indien een ronde(s) ten gevolge van weers- of baanomstandigheden of invallende 
duisternis niet (uit-)gespeeld kan worden, dan wordt deze op een later, door de 
wedstrijdleiding te bepalen tijdstip, (uit-)gespeeld. 

22. De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd 
23. De winnaars van de wedstrijd zullen worden vermeld op het betreffende schildje in 

de gang van het clubhuis. 
 
SLOTBEPALING 

24. In geval van vragen over de toepassing van de regels dient de procedure als 
beschreven in art 20 van de golfregels te worden gevolgd. Uitspraken van de referees 
en de wedstrijdleiding zijn voor alle spelers bindend. 

 
 
 
 


