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Let op; tot nader order lopen deze 2 wedstrijden over 13 holes.
Informeer vooraleer aan een 2de ronde te starten telkens of de ronde over 13 of 18 holes gaat
lopen.
U gebruikt de playing hcp tabel 18 holes ongeacht of u 13 of 18 holes loopt. Krijgt u volgens
onderstaande berekening bv. 8 strokes dan zou u deze verdelen volgens de stroke index op de 8
moeilijkste holes. Valt 1 van deze strokes bv. op een hole die u nu niet mag spelen omdat u 13
holes speelt, dan bent u deze stroke kwijt en heeft u er nog maar 7.
Uw score geeft u na elke ronde door aan Sarah via sarah@golfclubwitbos.be. De stand van zaken
zul u via de website – speelschema kunnen opvolgen.

Matchplay Mashie
• Deze wedstrijd wordt gespeeld volgens de formule single matchplay.
• De maximum toegelaten handicap is 36.
• De strokes worden als volgt toegekend. De speler met de laagste handicap krijgt geen strokes. Het
verschil (75%) in playing handicap bepaalt het aantal strokes dat de tegenstander ontvangt. Vb:
speler A heeft playing hcp 10 en speler B heeft playing hcp 16. Speler A krijgt 0 strokes en speler B
krijgt 6 x 0.75 = 4,5 strokes. Afgerond 5 strokes.
• De spelers zullen hun wedstrijd spelen volgens de opgestelde planning. Zij staan zelf in voor het
plannen van de wedstrijddagen.
• De winnaar en de runner-up ontvangen een prijs tijdens de prijsuitreiking van de Season’s Closing
wedstrijd op het einde van het golfseizoen.
• De matchplay wedstrijden kunnen onder geen enkel beding als qualifying worden ingediend.
• De wedstrijdfee voor deze wedstrijd bedraagt 5 euro en is betaald via BE- money of overschrijving.

Matchplay Keizer Karel
• Deze wedstrijd wordt gespeeld volgens de formule fourball aggregate matchplay.
• In fourball aggregate matchplay worden de scores van de spelers in elk team opgeteld en
vergeleken met elkaar, rekening houdend met de toegekende strokes. De laagste netto score (bruto
score min strokes) wint de hole.
• De maximum toegelaten handicap per speler is 36.
• De strokes worden als volgt toegekend. De speler met de laagste handicap krijgt geen strokes. Het
verschil (75%) in playing handicap bepaalt het aantal strokes dat de overige spelers ontvangen. Vb:
speler A heeft playing hcp 10, speler B heeft playing hcp 15, speler C heeft playing hcp 20 en speler D
heeft playing hcp 25. Speler A krijgt 0 strokes, speler B krijgt 5 x 0.75 strokes (afgerond 4 strokes),
speler C krijgt 10 x 0.75 strokes (afgerond 8 strokes) en speler D krijgt 15 x 0.75 strokes (11,25 of
afgerond 11 strokes).
• De spelers zullen hun wedstrijd spelen volgens de opgestelde planning. Zij staan zelf in voor het
plannen van de wedstrijddagen.
• Het winnende team en het runner-up team ontvangen een prijs tijdens de prijsuitreiking van de
Season’s Closing wedstrijd op het einde van het golfseizoen.
• De wedstrijdfee voor deze wedstrijd bedraagt 5 euro en is betaald via BE- money.

