
1. Matchplay kampioenschap  
1.1. In- of uitschrijven via E-Golf4U. 
1.2. Spelvorm. 

• De spelvorm is Matchplay (geen handicapverrekening). De WECO bepaalt in welke 
categorieën gespeeld gaat worden. Een en ander is afhankelijk van de inschrijvingen.  

• Er is in principe een dames en herencompetitie. De herencompetitie is opgedeeld in lage 
handicap en hoge handicap (Rookie of the Year). 

• De eerste ronde wordt in poule verband gespeeld (3-5 spelers per poule). Het vervolg van de 
wedstrijd is via een afvalsysteem (1/8, 1/4 , ½ , finale) 

• De Wedstrijdleiding geeft duidelijk de categorievaststelling en de poule-indeling aan. Het 
tijdsbestek waarin alle wedstrijden gespeeld MOETEN worden is voor 2021 als volgt: 
1. Poule 01-04 / 13-06 
2. Achtste 14-08 / 01-08 
3. Kwart 02-08 / 19-09 
4. Halve 20-09 / 18-10 
5. Finale 19-10 / 21-11 

• De verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken ligt bij beide partijen.  
• De poulewedstrijden zullen over 18 holes gespeeld worden (voor de dames gaat het over 9 

holes) en eindigen op het moment dat de tegenstander niet meer kan winnen. Die stand (bv 3 
up, 2 te spelen) wordt genoteerd. De 18 holes mogen afgemaakt worden maar dat heeft geen 
invloed meer op de uitslag. De winnaar van ’n partij krijgt 2 punten. Bij gelijk spel beiden 1 
punt. De verliezer 0 punten. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de volgende 
ronde. Bij een gelijke stand in punten zal de volgende volgorde worden aangehouden om de 
ranglijst te bepalen: 
1 aantal punten 
2 saldo van de holes (gewonnen holes minus verloren holes) 
3 aantal gewonnen holes 
4 onderling resultaat 
5 loting door de wedstrijdleider 

• In het verdere verloop van de wedstrijden zal er gespeeld worden over 18 holes (bij de dames 
wordt alleen de finale over 18 holes gespeeld), via een afvalsysteem. De matchplay regel: de 
wedstrijd is gespeeld als de ander niet meer kan winnen, wordt ook nu gehanteerd. Bij gelijke 
stand na 18 holes zal er een play off gespeeld worden op hole 1 enz., totdat de winnaar 
bekend is. 

• Als een wedstrijd niet binnen de gestelde termijn gespeeld is, krijgen beide spelers 0 punten. 
Indien iemand 3 maal een tegenstander uitgenodigd heeft zonder tot een afspraak gekomen 
te zijn, kan de speler de Wedstrijdleiding op de hoogte brengen waarna de Wedstrijdleiding 
contact zal opnemen met de ander. Deze krijgt dan nog 1 kans in een door de Wedstrijdleider 
te bepalen termijn anders wordt de wedstrijd verloren verklaard met 5 down.   

1.3. De Wedstrijdleiding is in handen van de WECO samen met HARECO 
1.4. De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie zullen een prijs ontvangen. 
1.5. De Rookie of the Year promoveert voor volgende jaren naar de lage handicap-categorie. 
1.6. De wedstrijden moeten gespeeld worden op Golfclub de Berckt.


