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Reglement Laddercompetitie Golfclub Echt-Susteren 2021 

De laddercompetitie staat open voor alle leden van Golfclub Echt-Susteren. 

De competitie start op maandag 8 maart 2021.  
De einddatum van de competitie is zaterdag 6 november 2021. 
De 2 spelers die op de einddatum in de ladder op trede 2 staan spelen een eindwedstrijd.  
Deze wedstrijd vindt plaats op zondag 7 november 2021. 
Feestelijke uitreiking van de ‘hoofdprijs’ vindt plaats na de finalewedstrijd. 

Inschrijven kan door het sturen van een mail naar weco@golfclubecht-susteren.nl. 
Deelnemers kunnen zich (ook nog) aanmelden gedurende de competitie.  
Ze starten dan ongeacht hun handicap op de onderste trede van de ladder. 

Alle deelnemers kunnen tegen elkaar spelen, spelvorm is matchplay met 50% playing 
handicap verrekening (zie toelichting onderaan) 
 
Indien er na de wedstrijd een gelijke stand is zal deze wedstrijd worden beslist door een 
“suddendeath play-off” op hole 9. Ook in de play-off is de 50% playing handicapverrekening 
van toepassing. 

Bij de start van de laddercompetitie staan de twee deelnemers met de hoogste handicap op 
trede 2 en de deelnemers met de laagste handicap onderaan de ladder. Indien er meerdere 
spelers met dezelfde handicap deelnemen beslist het lot over de startplek op de ladder. 

Trede 1 blijft onbezet tot de eindwedstrijd wanneer de twee deelnemers op trede 2 om de ‘eer’ 
spelen. 

• Deelname is niet vrijblijvend. Als de uitgedaagde zijn of haar wedstrijd niet binnen 
twee weken kan spelen dan neemt de uitdager de plaats van de uitgedaagde in op de 
ladder, ze wisselen dan van trede op de ladder. 
(Er kunnen redenen zijn waarom spelers niet kunnen spelen, in deze gevallen contact 
opnemen met de wedstrijdleiding.) 

• Uitzondering op de vorige regel geldt in vakantietijd. Is een speler voor een bepaalde 
tijd niet beschikbaar dan wordt zijn plek op de ladder tijdelijk 'bevroren'. De speler 
kan dan niet worden uitgedaagd. Wanneer een speler niet beschikbaar is dan is dat 
zichtbaar in het schema. Speler is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van 
vakanties en dergelijke. 

• De handicap bij de start van de competitie bepaalt de startpositie op de ladder. 
Tussentijdse veranderingen in de handicap van een deelnemer hebben geen 
consequenties voor de positie op de ladder.  



• De wedstrijden worden over 9 holes gespeeld. 

• De heren spelen van geel en de dames spelen van rood. 

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

• De uitdager neemt met de uitgedaagde contact op en maakt een afspraak. 
Contactgegevens zijn terug te vinden in E-Golf4U. 
De deelnemers bepalen samen dag en tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. 

• De uitdager boekt voor beiden de overeengekomen starttijd. 

• Een uitdaging mag niet plaats vinden tijdens een reguliere wedstrijd van de 
golfclub. 

• De uitdager is verantwoordelijk voor de aanmelding en rapportage van de wedstrijd. 
Hij /zij vult per omgaande de wedstrijduitslag in via de daarvoor bestemde webpagina. 

• Na de gespeelde wedstrijd wordt de uitslag binnen 24 uur door de uitdager gemeld. 

• 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 verlies van de uitdager verandert er niets in de stand op de ladder. 
Indien de wedstrijd gelijk eindigt wordt er een “play-off” gespeeld op hole 9. Ook in 
de play- off is de 50% playing handicapverrekening van toepassing. Er is dus altijd 
een winnaar per partij. 
De verschuivingen in het schema worden verzorgd door de wedstrijdleiding en zijn 
binnen 24 uur na melding verwerkt. 

• Het is niet toegestaan om binnen 3 weken na de wedstrijd tegen dezelfde speler te 
spelen. 

• Wedstrijden worden gespeeld volgens de golfregels en de local rules. 

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

Toelichting 50% handicap verrekening 

Speelster A heeft een playing handicap van 25 en speler B een playing handicap van 18.  
Het verschil in handicap is 7 en 50% hiervan is 3,5 en dat wordt afgerond naar boven tot 4.  
Speelster A krijgt over de holes met stroke index 1 t/m 4 één slag extra t.o.v. speler B. 
Vanaf x,5 afronden naar boven, <x,5 naar beneden. 

 

 


