
Wedstrijdreglement Matchplay kampioenschappen 2022

Deelname
- Deelname aan de kampioenschappen is mogelijk voor alle leden van Golfclub 

Hitland maar alleen mogelijk als de speler in het bezit is van een geregistreerde
WHS handcap. 

- De maximale handicap inschrijving is 45 en zal bij het netto kampioenschap 
worden verrekend als 36.

Inschrijving
- De inschrijving vindt plaats in Proware op de Golfclub Hitland website  met 

vermelding van het gekozen klassement in het veld “Opmerking”.

- Het inschrijfgeld bedraagt 5 Euro voor het gehele kampioenschap inclusief de ½
finale en finale. De penningmeester van de Weco zal dit bedrag in rekening 
brengen via een Tikkie. 

- Wie zich inschrijft, verplicht zich aan de planning van de speelrondes en de 
eventuele deelname aan het finaleweekend. 

- Ingeschreven deelnemers, behalve spelers die zich hebben gekwalificeerd voor 
de ½ finale en finale, worden gevraagd om in te schrijven op de 
“Publiekswedstrijd” op de finaledag. 
 

Opzet en werking van de clubkampioenschappen
- De competities worden gespeeld in de spelvorm Matchplay in een bruto of een 

netto clubkampioenschap. 

- De bruto kampioenschappen bestaan uit een heren en een dames 
kampioenschap zonder handicap verrekening. 

- Gespeeld wordt volgens de regels, bestaande uit de Golfregels volgens de R&A, 
de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels.

- Indien de Regels in enigerlei spelsituatie geen uitsluitsel geven over de te 
volgen handelswijze dan wordt naar eer en geweten een beslissing genomen 
door beide spelers. De spelsituatie kan bij melding van de uitslag aan de Weco 
worden voorgelegd, die dan een ruling doet in overleg met een referee. De 
Weco doet een bindende uitspraak over voorgelegde spelsituaties.

- De competitie bestaat uit voorronden via een knock-out en een finale. De 
spelers krijgen ruim de tijd om samen af te spreken. De contactinformatie kun 
je op de clubsite vinden achter de inlogpagina. Is een onderlinge afstemming 
niet mogelijk binnen de daarvoor bestemde tijd dan worden beide spelers als 
verliezers beschouwd. De volgende speler in het schema heeft dan een bye.

https://www.golfclubhitland.nl/
https://hitland.prowaregolf.nl/


- Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de Weco de opzet en indeling van 
het wedstrijdschema aanpassen. 

- De spelers boeken zelf hun starttijden in de voorrondes.

- De wedstrijden worden gespeeld over 18 holes.

- Het gebruik van handicarts is toegestaan evenals het gebruik van caddies.

- De speler met de laagste handicap is verantwoordelijk voor het inplannen van 
de wedstrijd tussen de twee spelers van een match in de voorronden.

Specifiek per klassement

Dames klassement
 Bij minder dan 8 deelnemers: twee poules en plaatsing o.b.v. punten. Indeling 

afhankelijk van aantallen. Herkansing n.v.t. Onderling wordt per groep tegen 
elkaar gespeeld. Per gewonnen wedstrijd twee punten, gelijkspel een punt en 
verloren partij geen punten. De plaatsing voor de halve finale geschiedt op 
basis van de beste 4 speelsters in de poules.

Bruto klassement
 Spelers die in het bruto klassement hun eerste ronde verliezen krijgen een 

herkansing en worden in het netto klassement toegevoegd.

Netto klassement
 Het netto kampioenschap wordt gespeeld met een handicap verrekening en 

hieraan kunnen zowel heren als dames deelnemen. De spelers met een hogere 
handicap krijgt extra slagen, te verrekenen op de holes met de laagste 
strokeindex en bepaald vanuit het verschil in playing handicap tussen beide 
spelers.

Uitslagen
-     De winnaar van de match is verplicht de uitslag binnen 48 uur na het spelen 

van de partij via e-mail weco@golfclubhitland.nl aan de Weco te melden.
 

-     De wedstrijd is gewonnen zodra een speler niet meer kan worden ingehaald in 
punten (bijvoorbeeld 7up6). Je kunt de ronde natuurlijk gewoon uitspelen.

- Bij het Netto kampioenschap wordt gespeeld met de actuele playing handicap 
op dat moment. Ter onderlinge controle in de Hitland app.

- Bij een gelijke stand na 18 holes mag men, na overleg met de baan om te 
kijken waar ruimte is, doorspelen totdat er een winnaar is. Dan wel direct 
stoppen (of opnieuw greenfee betalen).

- Tien minuten van tevoren op de afslag aanwezig zijn. Als je door eigen toedoen 
verstek laat gaan dan betaal je de greenfee van de tegenstander en heb je de 
wedstrijd verloren.

mailto:weco@golfclubhitland.nl


- Wijzigingen altijd in onderling overleg.

- Indien een wedstrijd niet binnen de gestelde termijn is gespeeld, of de uitslag is
niet doorgegeven aan de Weco, moet de verantwoordelijke, ruim voor de 
laatste speeldatum, contact opnemen met de Weco en een acceptabele reden 
opgeven voor de vertraging. Redenen voor niet gespeelde wedstrijden of uitstel 
van en match zijn:

 Als één speler niet kan door overmacht (ziekte, e.d) 
 Bij een wederzijds planningsprobleem (we komen er niet uit)
 Bij een eenzijdig planningsprobleem (ik kan die periode niet)

- Weco zal, afhankelijk van de redenen, een winnaar van de match bepalen of 
beide spelers in de match een “No show” geven. De tegenstander van de 
volgende, niet gespeelde match, krijgt dan een “Bye” en gaat zonder te spelen 
door naar de volgende ronde.

Het reglement Matchplay wordt gehanteerd tijdens de kampioenschappen. 
Tevens verwijzen wij naar het algemeen wedstrijdreglement te vinden op de 
website.

Wedstrijdschema:

Voorronden: 

1e   Ronde: Begint zodra speelschema gepubliceerd is of uiterlijk 1 april. 
Einddatum:  Bruto Dames en Bruto Heren: 15 mei
Netto Mixed: 15 juni

2e: Ronde: Bruto Dames: 16 mei – 10 september
Bruto Heren: 16 mei – 15 juli
Netto Mixed: 15 juni - 15 juli

3e Ronde: Bruto Heren: 15 juli – 10 september
Netto Mixed: 15 juli – 15 augustus

4e Ronde Netto Mixed 15 augustus – 10 september

Halve finale en finale: 18 september 2022


