
Draaiboek voor Matchplay Clubkampioenschap – jan ’17 

 
Soort Wedstrijd: 
Matchplay Clubkampioenschap 
Zonder handicap verrekening. 
Dames en heren aparte wedstrijd. 
Eventueel voorrondes als deelnemers aantal per groep meer dan 16 bedraagt. 
LET OP bij voorrondes wordt de inschrijving TWEE WEKEN eerder gesloten. 
Wedstrijd is NIET qualifying. 
 
Indien meer dan 16 spelers zich gemeld hebben in een groep dan moeten er voorrondes gespeeld worden.  
Voorrondes worden gespeeld volgens NGF indeling advies – zie NGF wedstrijd vademecum op onze website.  
 
Op zaterdag gaan dus maximaal 32 spelers het veld in (16 dames en 16 heren). 
Op zaterdagmiddag gaan 16 spelers het veld in (8 dames en 8 heren). 
 
Zondagochtend gaan de 4 dames en 4 heren tegen elkaar. 
Zondagmiddag gaan de laatste 2 twee dames en 2 heren in de finale. 
 
Bij gelijk eindigen moet doorgespeeld worden vanaf hole 1 totdat een winnaar bekend is. 
 
Doelstelling: 
De beste matchplayer van het jaar mag dit winnen. Dames en Heren apart. 
Deze wedstrijd kan GESPONSORD worden (zie speciale sponsor regels). 
 
Deelnemers: 
Onbeperkt, maar na de voorrondes gaan maximaal 16 dames en 16 heren het laatste weekend spelen. 
Inschrijving tot 1700 uur 2e dag voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving sluit automatisch. 
Let op vervroegde sluiting i.v.m. voorrondes!! 
 
Handicaps: 
Maximaal 36.0. Er wordt DEZE wedstrijd zonder handicapverrekening gespeeld.  
 
Indeling: 
De indeling is volgens NGF voorstel namelijk: 
De laagste tegen de hoogste exact handicapper. Dan één na laatste en één na hoogste etc. 
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel en 5 minuten voor de starttijd bij de 1 ste tee(starter) 
 
Longest en Neary: 
Er is geen Longest of neary gedurende deze wedstrijd. 
 
Inschrijfgeld: 
€ 4.- 
Eventueel verhoogd met extra bijdrage voor een goed doel indien sponsor dit verlangt. 
 
Prijzen: 
Prijs = kadobon €50,- en zuiltje dame/heer. Geen ballen.  Vermelding op de Clubbeker. 
Runner-up dame/heer krijgt een doosje (3) ballen. 
Birdies en Eagles worden NIET uitgedeeld. 
Sponsor kan extra prijzen ter beschikking stellen er worden dan GEEN ballen van de club uitgedeeld. 
 
Exploitant: 
Voorrondes moeten door spelers zelf worden georganiseerd. De bovenste op de lijst inviteert de ander en regelt speeltijd 
met de baan. 
Baan gereserveerd Zaterdag:  0830 - 1130 
    1400 – 1730 
  Zondag:  0830 – 1100 
    1400 – 1430 en turn 1530 – 1600 



15 Minuten voor de eerste flight en na de laatste flight baan gesloten houden. Altijd 1 hole afstand houden t.o.v. de laatste 
flight 
 
Weer: 
Uitstel indien onweer en mogelijk indien weersomstandigheden heel erg slecht zijn. 
 
Opmerkingen: 
Bij Stroke en Matchplay Clubkampioenschappen mogen geen buggies of handicarts gebruikt worden. 
 
-  De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd voordoen ook naar de 

exploitant toe. 
-  Een speler moet zich een half uur voor aanvang van de starttijd melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor 

de starttijd bij de starter op de 1e tee.  
-  Caddies zijn toegestaan. 
-  Reserve spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien er geen reserves zijn is het aan 

de wedstrijdleider om iemand in een opengevallen plaats te zetten. 
-  Het gebruik van een handicart tijdens DEZE wedstrijden is NIET toegestaan.  
 
Foto’s van de winnaars en no.1 wordt gevraagd een artikel te schrijven. 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een foto. 
 
Het wedstrijdprogramma heeft de mogelijkheid om deze wedstrijd via het programma te laten verlopen 
 OF 
Men gebruikt de “Berekenlijst Matchplay” in Excel voor publicatie. 
 


