
MATCHPLAY CLUBKAMPIOENSCHAP 2022 OP AGS (Max. HC. 36). 

Beste AGS en Country leden, 

Ook dit jaar wordt er op de AGS compact holes een Matchplay Clubkampioenschap georganiseerd. 

De inschrijvingen lopen tot zondag 22/5 en staan open voor spelers tot handicap 36,0. 

De wedstrijden zelf starten vanaf maandag 6/6/2022 en lopen tot zondag 16/10/2022, op data door 

de spelers vrij te kiezen binnen de voorziene periodes (*). 

Indien je interesse hebt om deel te nemen aan deze competitie kan je vanaf zondag 1/5 om 20.00 

inschrijven via de  overeenkomende activiteit in i-Golf  (op datum van 22/5)  

Het maximaal aantal deelnemers is 64. Na het afsluiten van de inschrijvingslijst zal een deelnemerslijst 

opgesteld worden en zal een wedstrijdindeling ‘ad valvas’ in de bar uitgehangen worden, zodat de 

deelnemers hun tegenstrevers kennen en kunnen contacteren voor hun individuele wedstrijden. 

Indien de winnaar weet dat hij/zij niet kan deelnemen aan de volgende ronde of tussen het spelen van 

de volgende ronde(s) gekwetst en/of ziek wordt gaat de verliezende speler vanaf de achtste finale door 

naar de volgende ronde. 

Meer informatie over het wedstrijdverloop en het wedstrijdreglement kan op de AGS website 

teruggevonden worden. 

Wij hopen dat dit initiatief ook dit jaar een succes wordt en zien je  inschrijving graag tegemoet. 

Met sportieve groeten, 

Het Captains-team. 

 

 

 

Nieuwe formule: 

Er zullen voorrondes gespeeld worden bestaande uit 16 groepen van 4 spelers.                                      

Iedere deelnemer zal dus 3 wedstrijden spelen tegen de andere deelnemer uit de groep.                             

De groepswinnaar gaat door naar de eindtabel die uit 16 deelnemers zal bestaan.  

(*) :  

Inschrijving tot 22/5. 

1) Voorrondes worden gespeeld over 12 holes (2x6 holes): 

 
De termijn waarin de voorrondes worden afgehaspeld is tussen 6 juni en 14 augustus 2022. 

2) Eindtabel rondes worden gespeeld over 18 holes (3x6 holes): 



 

1/8 finale:  22 augustus – 18 september 2022 

 

1/4 finale:  19 september – 9 oktober 2022 

 

1/2 finale & finale:  zondag 16 oktober 2022    

 

 

 Maken van afspraken voor het spelen van uw wedstrijd: 

 

- De speler met de hoogste handicap daagt de speler met de laagste handicap 
uit. 

- De contactgegevens zijn vermeld  naast de naam van uw tegenstander op de  
Site van BEgolf. 

- Vergeet niet je eigen contactgegevens op de BEgolf site open te zetten. 
- Indien de periode verstreken is en de speler met de hoogste handicap heeft 

niet uitgedaagd, gaat degene met de laagste handicap door naar de volgende 
ronde. 

- Wanneer de uitdager kan aantonen dat de oorzaak van het niet doorgaan van 
het duel bij de gedaagde ligt, kan het sportsecretariaat beslissen dat de deel-
nemer met de hoogste handicap zal  doorgaan i.p.v. degene met de laagste 
handicap. 

- De handicap die de deelnemer heeft op het moment van inschrijving, is ver-
meld naast zijn naam in blok van de eerste ronde en blijft geldig voor het ma-
ken van de afspraken gedurende het ganse kampioenschap. 

- Bij gelijke handicaps is de speler waarvan de familienaam in alfabetische volg-
orde eerst voorkomt, de uitdager. 

- De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld tijdens weekdagen of in het 
weekend na 17 uur. Gelieve steeds het kalender item op de AGS website te 
raadplegen voor terreinreservatie, alsook het infobord op hole 1. 

 
Spelregels: 

 

- Bij deze wedstrijd zal één speler (m of v) het opnemen  tegen een andere (m 
of v), zonder verrekening van de handicap (i.e. zonder strokes). 

- De speler  die de hole in het minst aantal slagen maakt, wint de hole en krijgt 
1 punt. 

- Als de spelers dezelfde score halen bij een hole, dan wordt de hole gehal-
veerd.  

- Wanneer een speler tijdens het spelen van een hole inziet, dat het verschil 
met het aantal slagen t.o.v. zijn tegenstander te groot is, mag hij de hole ge-
ven. 

- Het geven van een hole mag niet worden geweigerd of herroepen. 
- Een match is gewonnen wanneer een speler meer gewonnen  holes voor staat 

dan er nog te spelen zijn. 



- Indien de score aan het einde van de wedstrijd gelijk is, dan gaat de wedstrijd 
verder. De speler die daarna een hole wint, is de winnaar van match. 

- De winnaar van de match krijgt 1 punt. 
- Rangschikking in de poule: 

o Ingeval van gelijk aantal gewonnen matchen tussen twee spelers in de 
poule telt het onderling duel.  

o Ingeval van gelijk aantal gewonnen matchen tussen drie spelers in de 
poule telt het grootste aantal ups behaald in de matchen gedurende de 
hele competitie in de poule. 

o Indien dit nog een gelijke stand geeft het kleinste aantal downs behaald 
in de matchen gedurende de hele competitie in de poule 

o In laatste instantie de speler met de laagste handicap bij aanvang van 
de competitie.  

- De winnaar van de poule gaat naar de eindronde (1/8 finale). 
- De behaalde resultaten worden vermeld op de AGS-scorekaart en na de wed-

strijd in de brievenbus aan het infobord gestoken. 
- Indien de spelers twijfelen of een verschil van mening hebben, moeten zij de 

match zonder oponthoud voortzetten, maar kan een speler een claim kenbaar 
maken bij de wedstrijdcommissie.  

- De claim kan alleen in behandeling genomen worden als hij tijdig wordt inge-
diend, ter plekke aan zijn tegenstander is gemeld en er op de scorekaart mel-
ding is van gemaakt.. 

- Na controle van de scorekaarten, zal de naam van de winnaar in de tabel van 
de volgende te spelen ronde worden ingevuld. 

 

De wedstrijdcommissie. 

 


