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PROTOCOL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MATCHPLAY
ALGEMEEN
Elk jaar wordt door Golfclub De Haenen de Clubkampioenschappen Matchplay
georganiseerd. Deelname staat open voor alle full-member clubleden met een
maximale handicap van 36. Twilight (+) leden kunnen niet deelnemen. De
leeftijdsgrens is 18 jaar of ouder met uitzondering van de jeugd uit de masterclass.
Geplaatst worden de twee finalisten van het vorige jaar en daarnaast 6 spelers met
de laagste handicap. De overige spelers worden willekeurig ingedeeld.
Wanneer het aantal deelnemers minder dan 16 is, worden alleen de twee finalisten
van het vorige jaar geplaatst en alle overige deelnemers worden willekeurig
ingedeeld. Mocht een van de finalisten niet aanwezig zijn dan wordt er niet extra
geplaatst.
De finalewedstrijden worden gespeeld op zaterdag en zondag te weten
zaterdagochtend de beste 16 dames en heren en zaterdagmiddag de beste 8.
Zondagochtend de beste 4 (halve finales) en zondagmiddag wederom de beste 4
dames en heren voor de plaatsen 1 tot en met 4. De data staan vermeld in
wedstrijdkalender. Bij over-intekening worden voorrondes gespeeld. Na sluiting van
de inschrijving (zie info bij de inschrijving voor de wedstrijd) is het aan de spelers zelf
om een afspraak te maken met de tegenstander om de wedstrijden van de
voorrondes te spelen. Deze dient gespeeld te zijn voor de uiterste speeldatum (zie
eveneens de info bij de inschrijving van de wedstrijd.
INSCHRIJVING
De inschrijving staat ruim voorafgaande aan de kampioenschappen open.
SPELVORM
Bij matchplay spelen twee spelers tegen elkaar om te beginnen over 18 holes, hole
per hole; wie het minste slagen op een hole nodig heeft, wint die hole. Wie één hole
meer gewonnen heeft dan de tegenstander is "one up", enz. (de tegenstander is dan
"one down" enz.); bij gelijke stand zegt men dat het "all square" is. Bij matchplay
hoeven niet noodzakelijk alle holes gespeeld te worden: als men meer holes
voorsprong telt dan er overblijvende holes zijn, staat de winnaar vast en wordt de
wedstrijd afgesloten.
HANDICAPVERREKENING
Er wordt geen handicapverrekening toegepast en de wedstrijd is op basis van het
knock-out systeem. Wie een partij verliest is uitgeschakeld van verdere deelname. Bij
de halve finale wordt hierop een uitzondering gemaakt. De verliezers van deze
voorlaatste ronde spelen tegen elkaar om de derde en vierde plaats.
FLIGHTS
Er wordt gespeeld in flights van 2. Er worden dames- en herenflights samengesteld.
GELIJKE STAND
Bij gelijke stand na hole 18 gaan de spelers naar hole 1 en wordt doorgespeeld.
Winnaar is de speler die vervolgens de eerste hole wint.
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TEES
De heren slaan af van de witte tees en de dames van de blauwe tees
REFEREE
De wedstrijdleiding dient ruim voorafgaand aan de wedstrijd contact op te nemen met
de voorzitter van de H&R-commissie om afspraken te maken over fysieke
aanwezigheid van een referee en/of telefonische bereikbaarheid. Een
beslissing/ruling van de referee is bindend.
PRIJZEN
Er wordt gestreden om de wisselbokaal. Dit is een replica van het beeld dat door de
golfclub is geschonken aan het golfpark. Horen zien en zwijgen in het klein is
eveneens van de hand van de kunstenares Yvonne Dollée.
De prijzen voor de clubkampioenschappen voor dames en heren zijn:
1e prijs Wisseltrofee + Euro 40,- + bloemen.
2e prijs:Euro 30,- + bloemen
3e prijs Euro 20,- + bloemen
De (geld)prijzen worden beschikbaar gesteld door het bestuur van de golfclub. De
prijsuitreiking wordt gedaan door een vertegenwoordiger van het bestuur.
WEDSTRIJDLEIDING
De wedstrijdleiding dient bereikbaar te zijn op een mobiel nummer. Ook het “reply to
address” van het Egolf4u dient goed ingevuld te worden.
FINANCIELE VERANTWOORDING
Na de wedstrijd hoeft geen financiële verantwoording meer te worden gemaakt. Alle
kosten komen ten laste van het bestuur.
EVALUATIE
Na de wedstrijd een kort evaluatie verslag met aandachts- en verbeterpunten.
BIRDIES/EAGLES
Er worden geen birdies en/of eagles uitgereikt.
CADDY
Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient vooraf aan de
wedstrijdleiding te worden gemeld.
HANDICARTS
Handicarts zijn toegestaan voor pashouders van de stichting handicart.

BUGGY’S
Het gebruik van buggy’s is niet toegestaan.
STARTER(S)
Op de finaledag dient een starter aanwezig te zijn.
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MELDEN AAN WEDSTRIJDTAFEL/TEETIME
Spelers dienen zich een half uur voor teetime te melden aan de wedstrijdtafel.
nemen.
CADDYMASTER
De wedstrijdleiding maakt voorafgaande aan de wedstrijd contact met de
dienstdoende caddymaster en maakt afspraken over de taakverdeling. De
wedstrijdleiding is leading en heeft de marshall een signalerende functie. De
wedstrijdleiding dient te allen tijde aanspreekbaar te zijn voor de caddymaster en/of
park.

