
 

 

1 v 1 Matchplay 

• Om iedereen gelijke kansen te bieden wordt er gespeeld met handicap-verrekening. 

Bij Matchplay gaat het om het verschil in de playing handicap. Bijvoorbeeld speler A 

heeft playing handicap 5 en speler B playing handicap 8. Speler B krijgt dan 3 slagen 

mee op de 3 moeilijkste holes. 

• De 9-holes worden altijd uitgespeeld. 

• De winnaar van de wedstrijd is de speler met de meeste gewonnen holes. 

• Berekening voor de competitie; 

• De winnaar van de wedstrijd krijgt 2 punten. 

• Bij gelijk spel (4½ tegen 4½) krijgen beide spelers 1 punt. 

• Verlies: 0 punten. 

• Bij een gelijke stand na 4 wedstrijden is het totaal aantal gewonnen holes 

doorslaggevend. 

• Er wordt een competitiestand bijgehouden door Wedstrijdcommissie, de 8 beste 

resultaten tellen (Hiervan kan worden afgeweken i.v.m. buitengewone 

omstandigheden). Maar het is zeker ook de bedoeling dat golfers gewoon los een 

keer mee kunnen spelen. 

• Wedstrijdorganisatie op de avond zelf door de wedstrijdcommissie. 

• Er wordt 1 tegen 1 gespeeld, in flights van 4. Om in de app te laten zien wie tegen wie 

speelt, zijn de starttijden ingedeeld in 2-ballen. Binnen de flight van 4 zit er 1 minuut 

verschil in starttijden in de app. Echter, de 4-ball start uiteraard tegelijk. Bijv. een 2-

ball om 18.00 uur en een 2-ball om 18.01 uur. Deze starten beiden om 18.00 uur. De 

spelers die om 18.00 uur ‘starten’ spelen tegen elkaar, en de spelers die om 18.01 
‘starten’ spelen tegen elkaar. 

• Indien er onvolledige flights zijn dan gaat er een 3-ball de baan in en geldt de 

volgende uitleg: 

Normaal speelt speler A tegen B en C tegen D 

Als B niet komt opdagen dan speelt A ook tegen C. C heeft dus 2 tegenstanders 

De score van A tegen C telt voor de uitslag, de score van C tegen A echter niet, voor C geldt 

de score tegen D C speelt dus door tot de score tegen D en de score tegen A bekend is. 

Inschrijven 

• uitsluitend voor heren 

• uitsluitend voor jaarkaarthouders 

• maximale handicap: 28 

• uitsluitend indien ingeschreven via de app tot voorafgaande Maandagavond 23.59 uur. 

Woensdag uiterlijk 7:00 uur staan de starttijden en de flightindeling in de Tespelduyn Web App. 

 


