
 
 

 

Reglement Laddercompetitie hcp <20  
 
 
1. De laddercompetitie is een competitie waarin een speler een andere speler uitdaagt die 

1 trede hoger op de ladder staat. Als de uitdager de wedstrijd wint dan krijgt hij op de 
ladder de plaats van de uitgedaagde, ze wisselen van trede op de ladder. Bij verlies van 
de uitdager verandert er niets in de stand op de ladder. 

 

2. De laddercompetitie start in maart en sluit eind oktober  

3. De start vindt plaats via een openingswedstrijd. 

4. De 2 spelers die eind oktober in de ladder op trede 2 staan spelen een eindwedstrijd 
over 18 holes. Deze wedstrijd vindt plaats tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 
van de afdeling naar Topgolf. Dit is een Q-wedstrijd vanaf oranje tees. 

 

5. Als de eindwedstrijd niet gespeeld of niet uitgespeeld kan worden op de afgesproken 
datum, wordt een nieuwe datum vastgesteld waarop de wedstrijd wordt 
(uit)gespeeld. 

6. De laddercompetitie staat open voor alle leden van Golfclub De Haenen met een hcp van 
maximaal 19,9 Alle deelnemers kunnen tegen elkaar spelen, dus ook dames tegen heren. 
Dames spelen van blauw of rood, heren van geel of wit. 

7. Aanmelding kan per mail naar har.mar@live.nl. Nieuwe deelnemers die zich aanmelden 
nadat de competitie is gestart worden onderaan de ladder geplaatst, ongeacht hun 
handicap. 

 

8. Bij aanvang van de laddercompetitie staan de twee deelnemers met de hoogste 
handicap op trede 2 en de deelnemers met de laagste handicap onderaan de ladder. 

9. De spelvorm is matchplay met 50% playing handicapverrekening. Van het verschil in 
playing handicap wordt 50% genomen en bij ,5 naar boven afgerond. 

 

10. Beide spelers komen vóór aanvang van de wedstrijd met elkaar overeen wat voor 
wedstrijd er gespeeld wordt. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit: 

a.     18 holes op Golfpark De Haenen 
b. de 1ste 9 holes op Golfpark De Haenen.  
c. de 2de 9 holes op Golfpark De Haenen 
d. 1, 2 of 3 lussen op de Par 3 van Golfpark De Haenen, zonder hcp-verrekening. 
e. 9 of 18 holes op een andere golfbaan, niet zijnde een Par 3 baan. 

 

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

12. De uitdager neemt met de uitgedaagde contact op en maakt een afspraak. De 
deelnemers bepalen samen dag en tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. 

13. Tot 2 dagen na de afgesproken wedstrijd, kan noch de uitdager, noch de gedaagde, een 
andere afspraak maken voor het spelen van een wedstrijd, maar wel door een andere 
speler uitgedaagd worden. 

  



 
 

 

 
14. Deelname is niet vrijblijvend. Indien de uitgedaagde zijn of haar wedstrijd niet binnen  

2 weken kan spelen dan neemt de uitdager de plaats van de uitgedaagde in op de ladder, 
ze wisselen dus van trede op de ladder. De uitdager meldt dit per mail aan 
har.mar@live.nl waarbij hij/zij de uitgedaagde in de “cc” van de mail opneemt. Als de 
uitgedaagde speler op vakantie is kan de termijn van 2 weken verlengd worden. De 
termijn van 2 weken wordt in de maand oktober verkort tot 1 week. 

 

15. De uitdager boekt voor beiden de overeengekomen starttijd. 

16. Indien de wedstrijd gelijk eindigt wordt er een “suddendeath play-off” gespeeld vanaf de 
eerste hole waarop de wedstrijd is begonnen. 

 

17. Na de gespeelde wedstrijd wordt de uitslag binnen 24 uur na de wedstrijd door de 
uitdager gemeld aan har.mar@live.nl waarbij de uitdager de uitgedaagde in de “cc” van 
de mail opneemt. 

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

19. Op www.golfclubdehaenen.nl wordt de ladder in de vorm van een piramide uitgetekend 
en kan iedereen 24/7 zien wat de stand is. Zie hiervoor op de site onder “golfen op je 
eigen niveau/naar Topgolf/stand laddercompetitie”. De laddercommissie zal deze stand 
steeds actualiseren aan de hand van de doorgekregen uitslagen. 

 

20. Op de website kan men via de ledenlijst het e-mail adres en/of het telefoonnummer 
van alle leden vinden. 

21. Het is niet toegestaan om een wedstrijd zonder gegronde redenen te weigeren. 
Bij twee weigeringen kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere 
deelname. 

 

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de laddercommissie. 

Teteringen, 24 mei 2022 

 


