
 

Reglement Seniors Matchplay Single 2020. 

Alleen wie lid is van de Seniorenvereiging kan deelnemen. 

Wij voorzien 2 reeksen Mixed  volgens formule Matchplay Strokeplay met strokes. 

Hoogste handicap krijgt 75% van het verschil in strokes. 

Reeks 1 : van handicap 0.0 tot 23.4 

Reeks 2 : van handicap 23.5 tot 36 

Op basis van de inschrijvingen zullen de poules opgemaakt worden. 

Elke speler of speelster speelt met de handicap van de wedstrijddag. 

Alle heren tot 23.4 spelen GEEL – Alle dames tot 23.4 spelen BLAUW. 

Alle heren van 23.5 tot 36 spelen BLAUW – Alle dames van 23.5 tot 36 spelen ROOD. 

Wanneer de handicap van een speler of speelster, gedurende het kampioenschap, verandert in die mate 

dat hij/zij in de andere reeks zou terechtkomen blijft hij/zij toch in de startreeks verder spelen met de 

handicap van de wedstrijddag en de aangepaste strokes en tee. 

Voor de poulewedstrijden spelen wij 9 holes of 18 holes – onderling af te spreken. 

Voor de eindronde spelen wij 18 holes. 

      De bedoeling is wel om deze wedstrijden zoveel als mogelijk te spelen op de  
      vrije dinsdagen ( Seniorsday op de kalender ) 

De spelers dienen elke hole uit te spelen en tellen alle slagen van de 9 (18)holes op en van dat getal trekt 

de speler/speelster met de hoogste handicap zijn/haar strokes af en wie dan het minste slagen heeft is de 

winnaar en krijgt 2 punten. 

Indien na 9 (18)holes beide spelers dezelfde netto score hebben is de winnaar de speler met de beste 

netto score op hole 9 (18) – hole 8 (17) – hole 7 (16) enz.. 

Om de winnaar van de poule te bepalen tellen niet alleen het aantal punten maar ook het resultaat van de 

onderlinge ontmoeting. 

 

Voorbeeld :  

Over 9 holes heeft speler A   5 strokes en speler B heeft 9 strokes. 

Verschil in strokes = 4    75% van 4 = 3 dus speler B krijgt 3 strokes. 

Speler A heeft geen strokes. 

Speler A doet over 9 holes 39 slagen. 

Speler B doet over 9 holes 44 slagen min 3 strokes is netto 41 slagen. 

In dit voorbeeld is speler A de winnaar. 

 

Inschrijven : 

Via de website i-golf 

 

Sportieve groeten. 

Captain Etienne & Vicecaptain Gary. 


