
Wedstrijdreglement Laddercompetitie 2020 

• De ladder wordt opgedeeld in poules met max. zes deelnemers. Poule indeling op 

basis van loting. 

• De periode waarin de poulewedstrijden plaats vinden loopt van 6 april t/m 13 

september. De finalerondes waaraan de winnaars van de poules deelnemen is van 

14 september t/m 31 oktober. 

• Van de deelnemers wordt verwacht dat zij indien zij poulewinnaar zijn geworden, in 

de periode van 14 september t/m 31 oktober beschikbaar zijn om aan de 

finalerondes deel te nemen. 

• Wedstrijdvorm: Matchplay met ¾ handicapverrekening. 

• Maximale handicap van de deelnemers: 36                                                                         

Hogere handicapspelers mogen mee doen maar starten vanaf handicap 36. 

• Inschrijfgeld: geen. 

• De deelnemers spreken onderling hun wedstrijden af. 

• De deelnemers mogen zelf de tee kiezen waar zij vanaf willen spelen maar dienen 

hierbij de playing handicap toe te passen zoals weergegeven in de overeenkomende 

handicaptabel. 

• Indien de deelnemers van verschillende tees spelen heeft de speler die van de tee 

speelt die het verst van de green ligt altijd de eer. 

• Het is een 18-holes wedstrijd 

• Er wordt uitgespeeld t/m hole 18. Dit i.v.m. je gewonnen holes over 18-holes. De “up-

holes” genaamd. Ook al zou je al op bv. hole 15 verloren hebben dan speel je toch 

door tot hole 18. De “up-holes” kunnen belangrijk zijn bij een gelijke stand in de poule 

en het onderling resultaat ook gelijk mocht zijn dan gaan de up-holes bepalend zijn.               

Dus noteer bij elke hole een +, een 0, of een -, zie onderstaand een voorbeeld van 

een ingevulde scorekaart. + = gewonnen, 0 = gelijkgespeeld en een - = verloren. 

• Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op. Een verloren wedstrijd levert 0 punten 

op. Bij gelijke stand na 18-holes krijgen beide spelers 1 punt.  

 

 

 

In dit voorbeeld zijn we uitgegaan dat Speler en Marker dezelfde handicap hebben. 

Na hole 5 van de Sijsten, is de partij gespeeld en wint Speler met 6&4 ( 6 up met nog 4 te 

gaan) van Marker. 



Omdat de Up-holes van belang kunnen zijn bij gelijke eindstand en gelijk onderling resultaat 

is het belangrijk om door te spelen tot en met hole 18. 

In het voorbeeld heeft Speler: 8 up-holes en Marker: 5 up-holes. 

Score is dus: Speler 2 punten – 8 up-holes en Marker: 0 punten – 5 up holes. 

 

• De uitslag en de up-holes van iedere wedstrijd dienen per email naar de 

wedstrijdleiding gemaild te worden. 

• E-mailadres:laddercompetitie@golfclubprisedeau.nl 

• De uitslagen zullen wekelijks in het schema verwerkt worden.                                            

Zie het actuele schema op het publicatiebord in de hal en op de website. 

• Een wedstrijd wordt alleen als gespeeld aangemerkt als deze daadwerkelijk is 

gespeeld. 

Uitgezonderd indien een deelnemer zonder tijdig bericht van verhindering, niet op 

het voor de wedstrijd afgesproken tijdstip verschijnt en na een half uur wachten door 

zijn/haar tegenstander nog niet is verschenen. De aanwezige deelnemer heeft de 

wedstrijd gewonnen. 

• De periode dat de Laddercompetitie duurt, wordt in twee periodes opgedeeld 

waarbinnen een minimum aantal wedstrijden gespeeld moeten zijn. Een deelnemer 

die hier niet aan voldoet wordt uitgesloten van verdere deelname. De uitslag(en) van 

zijn/haar gespeelde wedstrijd(en) word(t)en verwijderd. De periodes zijn als volgt: 

 

Periode Poule met 5 deelnemers Poule met 6 deelnemers 

6 april t/m 30 juni   2   3 

1 juli t/m 13 september   2   2 

• De winnaars van de poules gaan door naar de finaleronde. 

• Van 14 september t/m 11 oktober vinden de achtste en kwartfinales plaats. Halve 

finale en finale vinden plaats tussen 12 oktober en 1 november. 

• Indien in de poule twee deelnemers met een gelijk aantal punten op de 1e plaats 

eindigen is de uitslag van de onderlinge wedstrijd bepalend voor het vaststellen van 

de 1e en 2e. Hebben zij gelijkgespeeld in hun onderlinge wedstrijd dan gaan de 

gewonnen holes meetellen, de zgn. up-holes. De gewonnen holes over 18-holes. Is 

dit ook gelijk dan is de playing handicap bepalend en wordt de persoon met de 

laagste playing handicap eerste in de poule. 

• Inschrijfperiode tot 1 april 

• In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 

wedstrijdleiding. 

• In elke poule wordt een captain aangesteld die de benodigde vaart er in moet 

houden zodat iedereen zijn of haar wedstrijden op tijd speelt volgens het reglement.                   

De wedstrijdleider zal hier nauwlettend op toe zien! 

Voorbeeldberekening ¾ handicap 

Speler A heeft een exact handicap van 24.6 en krijgt 27 slagen mee. 

Speler B heeft een exact handicap van 27.5 en krijgt 33 slagen mee. 

Verschil in playing handicap is 6. Het verschil wordt ¾ x 6 slagen is 4.5 en wordt afgerond op 
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5 slagen (afronding van 0.5 en hoger naar boven, onder de 0.5 naar beneden). Speler A krijgt 

geen slagen mee en speler B krijgt op de holes met S.I. 1 t/m 5 een slag mee. 

Verrekentabel 

Verschil 

Phcp 

Aantal 

slagen 

na ¾ hcp 

verrekening 

Verschil 

Phcp 

Aantal 

slagen 

na ¾ hcp 

verrekening 

Verschil 

Phcp 

Aantal 

slagen 

na ¾ hcp 

verrekening 

1 1 4 3 7 5 

2 2 5 4 8 6 

3 2 6 5 9 7 

 


