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Clubkampioenschap Matchplay 

 

 

 

Reglement 

Deelname 

De huidige federale Interclubreglementering voorziet 4 qualifying wedstrijden per 

seizoen als een goede graadmeter voor een “Actieve” handicap. 

Enkel spelers die in het vorige jaar 4 qualifying wedstrijden speelden kunnen 

deelnemen aan het Matchplay Championship. Het tekort aan qualifying wedstrijden kan 

begin 2009 (vóór de start van de competitie) nog verder aangevuld worden. 

Deze wedstrijd loopt over twee volle dagen. Indien u niet zeker bent van mogelijkheid 

van deelname, gelieve u dan niet in te schrijven of alleszins te annuleren voor de start 

van de finales om eventuele “onsportieve” Walk-overs te vermijden. 

 

Categorieën 

De inschrijving gebeurt in i-golf direct in twee aparte categorieën Brut of Net, Dames 

en Heren apart. 

De maximum handicap is 26,4. 

 

Kwalificatie wedstrijd 

De kwalificatie wedstrijd wordt verschillend gespeeld in de twee categorieën: 

 Brut: Single Strokeplay – Back tee; 

 Net: Single Stableford – Front tee; 

Datum - Timing: om 8.30 uur shot-gun; 

Qualifying: de kwalificatie wedstrijd is qualifying; 

 

Tournament tabel 

De gekwalificeerden worden gerangschikt volgens hun score in de kwalificatiewedstrijd. 

(beste score bovenaan). 

 Brut: Strokeplay, brutscore; 

 Net: Stableford, netscore; 
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De eerste 8 per categorie (Brut/Net – Dames/heren) kwalificeren zich voor de finales. 

In geval van gelijke stand (cfr Shotgun) primeert laagste handicap. 

Bij geen volledige tabel (minder dan 8 deelnemers) in een categorie gaan de best 

gerangschikten direct door naar de volgende ronde. 

 

De tabel wordt dan als volgt ingedeeld: 

        

1/4 1/2 Finale

1

8

4

5

2

7

3
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Finales 

Kwart finales: zaterdag om 14 uur; 

Halve finales: zondag om 8:30 uur; 

Finales: zondag om 14 uur; 

Startvolgorde: Dames Brut, Heren Brut, Dames Net, Heren Net. 

Spelreglement (Handicap – Strokes – Tees) 

Brut 

De categorie Brut wordt gespeeld zonder handicapverrekening. 

In de categorie Brut wordt er back-tee gespeeld. 

Net 

De categorie Net wordt gespeeld met handicapverrekening. 

De handicap bij het begin van het tornooi (vóór de kwalificatie) blijft behouden voor de 

finales. 

Handicap verrekening (Categorieën Net): volgens tabel in EGA reglementering - Bijlage 

F (Handicap Allowance), artikel 2 (Matchplay). 

In de categorie Net wordt er front-tee gespeeld. 

Matchplay 

Indien de score All Square is na 18 holes, zal een sudden death gespeeld worden tot er 

een winnaar is, terug vertrekkende op de 1° hole (met verrekening van strokes bij 

categorie Net). 

De uitslagen worden gemeld bij het Comité. 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal plaats vinden samen met de Closing. 
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De winnaar Brut is “Clubkampioen Matchplay”, de verliezer van de finale is “Runner-up 

Clubkampioen Matchplay” 

De winnaar Net is “Clubkampioen Matchplay Net”, de verliezer van de finale is “Runner-

up Clubkampioen Matchplay Net” 

Wedstrijdcomité 

Het sportcomité fungeert hier als wedstrijdcomité. 

info@rinkven.be 


