
Wedstrijdreglement Matchplay 2023  
 

1. Het matchplaykampioenschap wordt gespeeld in competities: 

• Heren gele tee 

• Dames rode tee 
 

2. Aan de deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden. 
 

3. Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels en de local rules (waaronder de 
winterregels indien van toepassing). Er vindt geen handicapverrekening plaats. 

 
4. Alle wedstrijden worden gespeeld op de Vier Eijckenbaan. Alleen leden met speelrecht op 

deze baan en een WHS-index van 40 of lager kunnen inschrijven.  
 

5. De competitie start met een poulefase en wordt vervolgd met knock-out wedstrijden. De 
dames en heren met de laagste WHS-index worden door middel van loting in afzonderlijke 
poules geplaatst. Het aantal overeenkomend met het aantal poules. Daarna worden de 
poules aangevuld met de volgende serie spelers met de laagste WHS-index, steeds op basis 
van loting, enzovoort tot alle poules zijn gevuld. Hiermee is het volledige wedstrijdschema 
van poule tot en met finale klaar.  De WHS-index op 1 maart 2023 is bepalend. Er zijn geen 
rechten op basis van uitslag van het jaar ervoor. 

 
6. Gelet op het aantal inschrijvingen in 2022 wordt gestreefd naar 8 poules bij de dames en 16 

bij de heren. Als voldoende spelers zich inschrijven bevat iedere poule minimaal 4 spelers. 
Als ook 8 poules niet haalbaar blijken te zijn kan worden terug geschaald naar 4 poules. 

 
7. Na de poulefase gaan de nummers 1 en 2 van ieder poule verder in de knock-out 

wedstrijden.   
 

8. Bij gelijke stand in de poule van nummer 1 en 2 of 2 en 3 wordt een play off gespeeld over 
hole 1,2 en 18, net zolang tot er een winnaar is. 

 
9. Mocht het aantal inschrijvingen het voorgenomen poule systeem onmogelijk maken dan 

heeft de commissie het recht een andere indeling te maken. 
 

10. De termijn waarbinnen de wedstrijden gespeeld dienen te worden is afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen en zal na de indeling van de poules bekend gemaakt worden.  

 
11. Het finale weekend is op zaterdag  2 en zondag 3 september 2023. 

 
12. De heren spelen zaterdagmorgen de achtste finales, zaterdagmiddag de kwartfinales, 

zondagmorgen de halve finales en zondagmiddag de finales (plaats 1,2,3 en 4). De dames 
spelen zaterdagmiddag de halve finales en zondagmiddag de finales (plaats 1,2,3 en 4). 

 
13. Spelers in het bezit van een handicart worden met een buggy tot de wedstrijd toegelaten 

uitsluitend na toestemming van de wedstrijdcommissie op basis van inclusie. Eventuele 
caddies mogen geen gebruik maken van een buggy. 

 
14. In het finale weekend wordt er bij gelijke stand (een) extra hole(s) met 'sudden death' 

gespeeld. Hiervoor worden hole 1, 2 en 18 aangewezen. 
 



15. Inschrijven kan tot en met 28 februari 2023, 23.59 uur. Hierna worden de poules 
samengesteld middels gewogen loting. 

 
 

16. Een gegeven wedstrijd wordt als 10/8 in de uitslagen verwerkt. 
 

17. De winnaars van de categorie heren en dames mogen zich Matchplay kampioen 2023 
noemen en een jaar lang gebruik maken van de speciale parkeerplaats. 

 
18. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en 

programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die 
kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekend 
gemaakt op de website. 
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