
Reglement Matchplay during the Season 2018  
  
Speelperiode toernooi: begin mei tot eind oktober.  
  
Toernooischema: wordt uiterlijk 25 april geplaatst op de 
website van onze club en opgehangen in de hal van ons 
clubhuis.  
  
Handicapverrekening:  
Algemeen: elke speler bepaalt zelf van welke kleur tee hij 
afslaat.   
Met hcp wordt bedoeld playing handicap = phcp  
Singletoernooi: de speler met de hoogste phcp krijgt een 
aantal slagen van de tegenstander, dat gelijk is aan het 
verschil tussen de beide phcp’s  tot een maximum van 18 
slagen; anders gezegd: phcp a – phcp b tot een maximum 
van 18 slagen. Voorbeeld: phcp speler a is 21; phcp speler 
b is 12. Verschil phcp a – phcp b = 21 – 12 = 9. Speler a 
krijgt derhalve 9 slagen van speler b.  
 

Doubletoernooi: de spelvorm is Foursome (zie 
addendum). Het paar met de hoogste gezamenlijke  phcp 
krijgt een aantal slagen van de tegenstanders, dat gelijk is 
aan het verschil van de gezamenlijke hcp’s gedeeld door 2 
( naar boven afgerond ) tot een maximum van 18 slagen; 
anders gezegd:   
(phcp a + phcp b ) – ( phcp c + phcp d ) gedeeld door 2 ( 
naar boven afgerond ) tot een maximum van 18 slagen. 
Voorbeeld: phcp speler a is 20; phcp speler b is 21; phcp 
speler c is 11; phcp speler d is 15.   



Verschil ( phcp a +phcp b) – (phcp c + phcp d) = ( 20 + 21 ) 
– ( 11+ 15 ) gedeeld door 2 . In bovengenoemd voorbeeld 
dus: 15 gedeeld door 2 = 7.5 Naar boven afgerond wordt 
dat 8. Koppel ab krijgt dus 8 slagen van koppel cd.  
 

De spelers moeten vóór aanvang van de wedstrijd zelf op 
basis van de actuele phcp’s in onderling overleg het te 
geven of te ontvangen aantal slagen berekenen.  
De slagen worden verrekend op de holes met de laagste 
stroke-indices, te beginnen bij stroke-index 1.  
  
De uitslag van de wedstrijd moet door de winnende partij 
aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, dan wel 
worden vermeld op het toernooi-schema in de hal van het 
clubhuis vóór het verstrijken van de einddatum van de 
betreffende speelronde.  
Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen.  
 

  
Play-off:  
Indien de wedstrijd na 18 holes in een gelijke stand is 
geëindigd, moet er een sudden death play-off gespeeld 
worden, te beginnen bij hole 1 van de gespeelde ronde. 
Opnieuw dient de handicapverrekening, zoals hierboven is 
uitgelegd, te worden toegepast.  
  
Standing:  
De flight heeft standing, die aangegeven wordt door een 
oranje gekleurd vlaggetje, duidelijk zichtbaar aan uw tas of 
kar te bevestigen. Het vlaggetje is te verkrijgen in het 



kantoor van de wedstrijdcommissie. De flight heeft geen 
standing, indien gespeeld wordt tijdens een op de 
wedstrijdkalender vermelde wedstrijd of tijdens een 
andere (officieel) ingelaste wedstrijd.  
  

  
Afspraken maken:  
De deelnemers maken onderling een afspraak voor de 
datum, waarop hun partij gespeeld zal worden. Voor 
iedere speelronde is een einddatum vastgesteld, waarop 
de partij gespeeld dient te zijn. Deze datum staat vermeld 
boven elke te spelen ronde.  
Indien het niet lukt om binnen de gestelde speelperiode 
een afspraak te maken, dienen de deelnemers hierover zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de 
wedstrijdleiding. Deze beslist over eventueel uitstel van 
de wedstrijd dan wel uitsluiting van één of beide partijen 
uit het toernooi. Dit uiteraard na aanhoren van de 
argumenten van de deelnemers.  
  

Addendum                                                                              
1: Het is raadzaam de speeldatum vroegtijdig te regelen. 
De speeltermijn is  sneller voorbij, dan u denkt o.a. door 
geplande vakanties.  
2: Foursome: een flight bestaat uit 2 koppels. Eén speler 
van een koppel slaat af; daarna gaat de tweede speler  
met diezelfde bal verder en nadien speelt men om de 
beurt de bal, totdat deze in de hole ligt. Bij de volgende 
afslag begint de tweede speler en gaat men weer om de 



beurt verder. Zo om en om doorgaan tot aan het eind van 
de wedstrijd.  
                                                                                                      
Maart 2018.  


