
 

 

Reglement Seniors Matchplay Single 2023. 

 

Alleen wie lid is van de Seniorenvereniging kan deelnemen. 

Wij voorzien 2 reeksen MIXED volgens de formule Matchplay – Strokeplay met strokes. 

Hoogste handicap krijgt 50% van het verschil in strokes. 

Reeks 1: van handicap 0.0 tot 26.4 

Reeks 2: van handicap 26.5 tot 36 

Op basis van de inschrijvingen zullen de wedstrijdtabellen opgemaakt worden. 

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

Alle heren Reeks 1 spelen GEEL – Alle Dames Reeks 1 spelen BLAUW. 

Alle heren Reeks 2 spelen BLAUW – Alle dames Reeks 2 spelen ROOD. 

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

in die mate dat hij/zij in een andere reeks zou terechtkomen blijft hij/zij toch in de startreeks 

verder spelen maar wel met de handicap van de wedstrijddag en de aangepaste strokes. 

Alle wedstrijden tot en met de finale gaan door over 18holes. 

Je kan de hole winnen – squaren of verliezen. 

De speler met de meeste ups na 18 holes wint de wedstrijd. 

Als na 18 holes beide spelers square staan dient men verder te spelen tot er een winnaar is 

en ook in deze situatie blijven de gekregen strokes van toepassing. 

De uiterste datum voor de wedstrijden is terug te vinden op de tabellen. 

Voor alle niet gespeelde wedstrijden op die datum zal het lot de winnaar bepalen. 

 

 

 



VERSCHIL IN STROKES 50% ONTVANGEN STROKES 

1 0.50 1 

2 1 1 

3 1.50 2 

4 2 2 

 

5 2.50 3 

6 3 3 

7 3.50 4 

8 4 4 

9 4.50 5 

10 5 5 

11 5.50 6 

12 6 6 

13 6.50 7 

14 7 7 

15 7.50 8 

16 8 8 

   

 

De bedoeling is om zoveel als mogelijk de wedstrijden te spelen op de Seniorsdays 9 Holes. 

In onderling overleg met je tegenstander kan hiervan afgeweken worden maar wel de 

uiterste speeldatum voor deze wedstrijd NIET overschrijden. 

Voor alle niet gespeelde wedstrijden op die datum zal het lot de winnaar bepalen. 

De tabellen zijn te raadplegen op het infobord Senioren in het clubhuis. 

Na de wedstrijd de namen van de winnaars noteren op de tabel. 

Startdatum van de wedstrijden vanaf dinsdag 04 april 2023. 

Inschrijven: 

Via i-golf 

 

Captain Etienne & Vice-captain Gary. 


