
Laddercompetitie De Heensche Reglement 2021   

De laddercompetitie staat open voor alle leden (heren, dames en jeugd) met een handicap van  0-54. 

De laddercompetitie start op 13 februari 2021. De einddatum van de competitie is 31 mei 2021. 

Alle deelnemers kunnen tegen elkaar spelen. Deelnemers kunnen zich ook nog aanmelden 

gedurende de competitie. Ze starten dan ongeacht hun handicap op de onderste trede van de ladder.   

1. Deelname is niet vrijblijvend. Als de uitgedaagde zijn of haar wedstrijd niet binnen drie weken kan 

spelen dan neemt de uitdager de plaats van de uitgedaagde in op de ladder, ze wisselen dan van 

trede op de ladder.   

2. Bij de startpositie op de ladder wordt middels loting bepaald. Trede 1 blijft onbezet tot de 

eindwedstrijd wanneer de twee deelnemers op trede 2 om de ‘titel’ spelen.   

3. Nieuwe deelnemers starten altijd onderaan de ladder, ongeacht hun handicap.  

4. De spelvorm is matchplay met 75% playing handicapverrekening (zie toelichting).   

5. De wedstrijd wordt over 18 holes gespeeld.  

6. De finale van de matchplay ladder dient te worden gespeeld na 31 mei en voor 12 juni 2021. De 

finale is over 18 holes.  Indien na het vastgestelde aantal holes er een gelijke stand is zal de laatste 

wedstrijd worden beslist door een “Suddendeath Play-off” te beginnen op de 1e hole van de lus 

waarop de wedstrijd is begonnen. 

7. Een deelnemer mag alleen een andere deelnemer uitdagen die één trede hoger op de ladder staat.   

8. De uitdager neemt met de uitgedaagde contact op per e-mail of per telefoon en maakt een 

afspraak (te vinden via ledenlijst op website De Heensche). De deelnemers bepalen samen dag en 

tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. Gewoon spelen als je elkaar tegenkomt op de golfbaan 

kan natuurlijk ook.   

9. Een uitdaging mag niet plaats vinden in een reguliere wedstrijd van de Golfclub.   

10. De uitdager is verantwoordelijk voor de aanmelding en rapportage van de wedstrijd. Hij /zij 

stuurt per omgaande een bevestigingsmail aan de uitgedaagde met een cc van de mail naar de 

wedstrijdleiding: richard.golf@ziggo.nl 

11. Na de gespeelde wedstrijd wordt de uitslag binnen 24 uur na de wedstrijd door de uitdager 

gemeld aan de wedstrijdleiding via mailadres richard.golf@ziggo.nl . De uitdager stuurt de 

uitgedaagde een cc (kopie) van deze mail.   

12. De uitslag wordt gemeld in de vorm:  namen deelnemers, winnaar, de eindstand (bijvoorbeeld 

4/3), of bij gelijke stand all square en de datum van de wedstrijd.   

13. Als de uitdager de wedstrijd wint dan neemt hij op de ladder de plaats in van de uitgedaagde, ze 

wisselen van trede op de ladder. Bij all square of verlies van de uitdager verandert er niets in de 

stand op de ladder. 

14. Het is niet toegestaan om binnen 1 week na de wedstrijd tegen dezelfde speler te spelen.   

15. De wedstrijdleiding zal deze stand steeds actualiseren aan de hand van de doorgekregen 

uitslagen. Eenmaal per week (indien er wijzigingen zijn) zal de nieuwe ladder naar alle deelnemers 

worden gemaild. 



16. Als een uitgedaagde 2 keer een uitdaging van dezelfde speler weigert, dan wisselen de spelers 

van plaats op de ladder.  

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van de laddercompetitie. Als 

zij niet tot een besluit kunnen komen, overleggen zij met de wedstrijdcommissie.   

18. Nieuw in 2021. Naast de stand op de ladder zijn er ook punten te verdienen. Voor elke gespeelde 

wedstrijd krijg je 1 punt, zowel de uitdager als de uitgedaagde ontvangen een punt.  

Voor de deelnemer met de meeste punten is er een leuke prijs te winnen 

Toelichting 75% handicap verrekening Speelster A heeft een playing handicap van 32 en speler B een 

playing handicap van 18. Het verschil in handicap is 14 en 75% hiervan is 10,5 en dat wordt afgerond 

naar boven op 11. Speelster A krijgt over de holes met stroke index 1 t/m 11 één slag extra t.o.v. 

speler B. Afronding geschiedt altijd naar boven dus ook 10,2 wordt 11. 

 


