
 

 

Reglement Seniors Matchplay 4BBB 2021. 

Alleen wie lid is van de Seniorenvereniging kan deelnemen. 

 

Wij voorzien 3 categorieën en de formule is 4BBB Matchplay met beperkt aantal strokes. 

De teams kunnen bestaan uit : 2 heren – 2 dames of mixed. 

Het is verplicht om met vaste teams te spelen maar wanneer een speler/speelster door 

kwetsuur of ziekte voor 1 of meerdere wedstrijden niet kan deelnemen kan hij/zij zich 

tijdelijk door een andere speler/speelster laten vervangen. 

De handicap van de vervanger mag niet lager zijn dan de laagste handicap van de categorie 

waarin het team is ingeschreven en de vervanger mag nog niet in een ander team 

deelgenomen hebben aan deze competitie. 

Een speler/speelster van een hogere categorie mag team vormen met een speler/speelster 

van een lagere categorie maar krijgt maximum 2 strokes. 

Alle wedstrijden tot en met de finale gaan door over 9 holes. 

 

Op basis van de handicap dient er afgeslagen te worden van de overeenkomstige tee. 

Heren van 0.0 tot 26.4 spelen GEEL. 

Heren van 26.5 tot 36 spelen BLAUW. 

Dames van 0.0 tot 26.4 spelen BLAUW. 

Dames van 26.5 tot 36 spelen ROOD. 

 

Categorie 1 Strokes  Categorie 2 Strokes  Categorie 3 Strokes 

0.0 tot 10.0 0  18.1 tot 22.0 0  30.1 tot 32.0 0 

10.1 tot 14.0 1  22.1 tot 26.0 1  32.1 tot 34.0 1 

14.1 tot 18.0 2  26.1 tot 30.0 2  34.1 tot 36 2 

 

 



 

 

 

 

Het team met de meeste ups over een ronde van 9 holes wint de ontmoeting en krijgt   

2 punten voor de rangschikking. 

Indien square na 9 holes krijgt elk team 1 punt. 

 

 

De rangschikking zal te raadplegen zijn op het infobord Seniors. 

De teams dienen zelf onderling af te spreken en te reserveren via i-golf en na de wedstrijd 

dienen zij de behaalde punten te noteren op het infobord Seniors. 

 

De teams die wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven via i-golf. 

Op basis van het aantal inschrijvingen zullen er reeksen gemaakt worden in de  

verschillende categorieën. 

Een reeks zal maximum uit 5 of 6 teams bestaan. 

Binnen elke categorie spelen de winnaars van hun reeks verder om te bepalen wie de 

uiteindelijke winnaars worden van deze categorie.  

 

De uiterste datum voor de poulewedstrijden is dinsdag 31 augustus 2021. 

Voor alle niet gespeelde wedstrijden op die datum krijgen beide teams 0 punten. 

 

Captain Etienne & Vice-captain Gary. 


