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Wat is matchplay? 

De basis is dat elke hole een aparte wedstrijd is. Twee kanten (partij – side, zie 

definities in de golfregels) spelen tegen elkaar, waarbij één kant kan bestaan uit één 

of twee spelers. Elke kant speelt zijn eigen bal. Winnaar is de kant die de hole in het 

minste aantal slagen heeft gespeeld. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong 

van een kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is.  

• Er wordt gespeeld in 2 categorieën met max 64 spelers per categorie 

o Je bent full member  

o Dames max hcp 36 

o Heren max hcp 36 

o Inschrijven via i-golf op data 1 maart (afsluiting van inschrijvingen – 

die dag gaat het tornooi nog niet van start) 

o Week erna worden de timetables opgemaakt 

• Er wordt gespeeld op 70% van het verschil in playing hcp. Indien het verschil 

0,5 of hoger is, dan rondt men naar boven af, indien 0,49 of lager naar 

onderen. 

• Indien beide spelers van verschillende tees afslaan, wordt er gespeeld van de 

front tee. Geel bij heren en rood bij dames.  

• Er wordt telkens een data bepaald tegen wanneer de ronde (match) moet 

gespeeld zijn. Indien dit niet lukt voor een partij, zal door het comité geloot 

worden wie er doorgaat. Dit kan per persoon maar slechts 1 x gebeuren. 

• Er wordt altijd over 18 holes gespeeld (niet 9) - (zoniet verliezen beide 

spelers hun match) 

• De wedstrijd dient in Waregem gespeeld te worden (zoniet verliezen beide 

spelers hun match)  

• Indien er geen winnaar is, speelt men een play off, startend op hole 1. De 

strokes van de eerste ronde zijn dan opnieuw van kracht. 

• Alle deelnemers verbinden zich er toe om de golfregels toe te passen en 

correct en fair te spelen! 

VEEL SUCCES AAN ALLE DEELNEMERS 



 


