
Instructie Ladderwedstrijden 2020-2021   

- We spelen volgens het wedstrijdreglement van de club (zie site)   

- Je bent (proef-)lid van Golfclub Ter specke en hebt een egA-handicap   

- De ladder is volgens de handicap van alle deelnemers op 30 september op 

volgorde van laag naar hoog vastgesteld   

- Er zijn aldus 5 poules van 6 deelnemers. Dames en heren door elkaar. Men 

speelt VIER wedstrijden. Dus tegen één deelnemer uit de poule NIET (zie 

indelingslijsten hierachter)   

- We spelen in 3 periodes: 1 okt tot 1dec / 1 dec tot 1 feb en 1 feb tot 1 apr   

- Na elke periode promotie/degradatie van resp. de 1e en de laatste uit de poule   

(behalve –uiteraard-  de 1e uit poule 1 en de laatste uit poule 5)   

- Wedstrijdvorm: matchplay met stablefordverrekening (zie hierna)   

- Elke speler neemt zelf contact op met een tegenstander uit zijn poule en 

spreekt een datum en tijd af voor de wedstrijd   

- Elke wedstrijd wordt gespeeld over 9 holes in 2-tallen te beginnen bij hole 1.   

- De baan hoeft niet qualifying te zijn en u kunt ook op zondag spelen   

- Scorekaart: niet verplicht want wordt niet in OGS ingevoerd en heeft geen 

gevolgen voor de handicap. Wel handig om mee te nemen   

- Na elke wedstrijd svp de uitslag in het blauwe boek vermelden. De winnaar 

stuurt een mailtje naar toernooicommissie@golfbaanterspecke.nl met de 

naam van de tegenstander, de uitslag en het “doelsaldo”   

- Na elke periode wordt de nieuwe poule-indeling naar u gemaild en in de 

blauwe map verwerkt   

- indien een speler zich moet terugtrekken voordat de poule is uitgespeeld 

krijgen de andere spelers in die poule de volledige wedstrijdpunten met het   

“doelsaldo” van 11-7   

- Bij geschillen of onduidelijkheden beslist de commissie   

                                                MATCHPLAY   

~   alle 9 holes dienen gespeeld te worden. Ook indien een speler er al 5 heeft 

gewonnen. Dit ivm het “doelsaldo”. Uitholen is echter niet verplicht (als een speler 

met bv een PAR heeft uitgeput en zijn tegenstander heeft al 4 slagen). Als je de 

wedstrijd wint is de uitslag derhalve 2-0. Maar ook per hole wordt er gescoord: 2 pt 

bij winst, 1 bij gelijk en 0 bij verlies. Het maximale “doelsaldo” is derhalve 18-0. In de 

blauwe map als volgt te noteren: 2-0 (18-0) resp contra voor de verliezer    

~   handicapverrekening. Stel speler A krijgt 11 slagen mee en speler B 8. Verschil: 3    

wordt verdeeld over de drie holes met de laagste stroke-index (dus de holes 8,6 en 

2)   

~   stel speler A speelt volgens dit voorbeeld hole 2 in vieren, net als speler B. Dan 

levert dit WINST op (2-0) voor speler A omdat hij een slag meer meekreeg.  


