
REGLEMENT PAR-3 MATCHPLAY KAMPIOENSCHAP 2022/23 
 

1. Het PAR-3 Matchplay kampioenschap wordt gespeeld in één competitie, waarbij 
dames en heren worden gemixt in één categorie. Hierbij hebben dames op hole 4 van 
de Gezandebaan de keuze om van de gele of rode tee af te slaan. Op de andere holes 
is de teebox voor zowel dames als heren gelijk. 

 
2. Aan de deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden. 

 
3. Er wordt gespeeld 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 Gezandebaan. Alleen leden met speelrecht 
op deze baan en met een WHS index van 40 of lager kunnen inschrijven. De nummers 
1 en 2 van iedere poule gaan door naar de volgende ronde. 
 

5. Er kunnen aan dit kampioenschap maximaal 32 spelers deelnemen. Hierbij is het 
moment van inschrijven leidend bij een overtal aan inschrijvingen. Er wordt dus een 
“first come first serve” policy gehanteerd. 
 

6. Na de poulefase wordt de volgende rondes gespeeld volgens een knock-outschema 
met de nummer 1 en 2 van de verschillende poules. Dit schema staat vooraf vast en is 
terug te vinden op de website. Dit betekent dus dat na de loting van de poule-indeling 
ieder deelnemer zijn/haar mogelijke route naar de finale al kan inzien. 
 

7. Mocht het aantal inschrijvingen het voorgenomen poulesysteem onmogelijk maken 
dan heeft de commissie het recht om een andere indeling te maken. 
 

8. Alle poulewedstrijden moeten zijn gespeeld vóór maandag 20 februari 2023. Scores 
van alle poulewedstrijden kunnen enkel per mail worden doorgestuurd naar Raymond 
Koster. 
 

9. Na de poulefase worden er in tussenrondes zowel de achtste finales als de kwartfinales 
gespeeld met de overgebleven 16 deelnemers. 
 

10. De achtste finales moeten zijn gespeeld voor maandag 13 maart 2023 en de 
kwartfinales moeten zijn gespeeld voor maandag 27 maart 2023. Scores van alle 
poulewedstrijden kunnen enkel per mail worden doorgestuurd naar Raymond Koster. 
 

11. De finaledag staat gepland op zaterdag 1 april 2023. 
 

12. Op de finaledag worden de halve finale & finale gespeeld.  
 

13. Alle wedstrijden worden gespeeld over 2x 9 holes. 
 



14. Handicarts worden alleen toegestaan na toestemming van de wedstrijdcommissie op 
basis van inclusie. Eventuele caddies mogen geen gebruik maken van een buggy. 
 

15. Bij een gelijke stand in de poules, is de speler met het minst aantal gespeelde holes in 
gewonnen wedstrijden de winnaar. Als een wedstrijd wordt “gegeven” is het aantal 
gespeelde holes voor de winnaar 18. 
 

16. In de tussenronde en op de finaledag wordt er bij gelijke stand een extra hole(s) met 
'sudden death' gespeeld. Hiervoor worden hole 1, 2, 3, 4, 8 & 9 aangewezen. 
 

17. Inschrijven kan vanaf maandag 25 november t/m zondag 11 december 24:00 uur. 
 

18. De 8 deelnemers met de laagste WHS-index worden door middel van loting in 8 
afzonderlijke poules geplaatst. Vervolgens worden de poules aangevuld met de 
volgende 8 deelnemers met de laagste WHS-index, op basis van loting, enzovoort tot 
alle poules zijn gevuld. Er wordt dus gespeeld in 8 poules van 4 deelnemers. 
 

19. De WHS-index op 12 december 2022 is bepalend voor de loting. Vervolgens zal de 
organisatie de loting verrichten en start het kampioenschap op woensdag 14 
december 2022. 
 

20. De winnaar van dit toernooi mag zich PAR-3 Matchplay kampioen 2022/23. 
 

21. Speciaal voor alle afvallers organiseren we op de finaledag tussen de halve finales & 
finales een extra 9-holes FUN wedstrijd. Meer informatie volgt t.z.t. 
 

22. 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 plaatsvinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekend 
gemaakt op de website. 
 

 
Namens de organisatie WECO sub-cie, 
 
Nick Goedhart 
Raymond Koster 
Ted Schulkes 
Rens van der Schouw 


