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 ALGEMEEN 
REGELEMENT Op alle wedstrijden van de iGolf MIX! competitie is het ALGEMEEN COMPETITIEREGLEMENT van 

toepassing. Aanvullend daarop zijn in dit reglement een aantal zaken vastgelegd die specifiek 
voor de matchplay competitie gelden. 
 
 

 SPELVORM EN FLIGHT-INDELING 

SPELVORM Gespeeld wordt in flights van 4 personen, bestaande uit 2 spelers van 2 verschillende teams.  
Als koppel worden de eerste 9 holes in 4 Ball Better Ball (4BBB) gespeeld, aansluitend worden 
de tweede 9 holes in singles gespeeld. 
 

EERSTE 9 HOLES  
4 BBB 

De koppels van de teams die tegen elkaar spelen worden ingedeeld op basis van de 
gezamenlijke playing handicap. De koppels met de laagste gezamenlijke playing handcap spelen 
tegen elkaar etc. Van de 2 koppels slaan alle spelers hun eigen bal. Omdat de beste score van 
het ene koppel tegen de beste score van het andere koppel telt, kan de speler die geen kans 
meer maakt om de hole te winnen de bal opnemen. Met andere woorden: beide spelers van elk 
koppel spelen de holes in principe individueel, maar de beste score is per hole beslissend voor 
het resultaat.  
 

TWEEDE 9 HOLES  
SINGLES 

De koppels die de eerste 9 holes als paar hebben gespeeld, spelen de tweede 9 holes door in 
dezelfde flight samenstelling. De spelers met de laagste playing handicap spelen als eersten 
tegen elkaar, waarbij de speler van het koppel die de laatste hole gewonnen heeft, als eerste 
afslaat. Indien de spelers van een koppel beiden dezelfde playing handicap hebben, mag zelf 
worden gekozen wie als eerste speelt in de singles. 
 

PUNTENTELLING Beide 9 holes worden volledig gespeeld. Zowel in de partijen van de 4BBB als in de partijen van 
de singles zijn er punten voor elke hole te behalen.  

• Per gewonnen hole: 2 punten.  
• Per gelijk gespeelde hole: 1 punt. 
• Per verloren hole: 0 punten. 
• Van de eerste 9 holes wordt de teamscore genoteerd en tellen de 2 beste scores. 
• Van de tweede 9 holes worden alle individuele scores genoteerd en tellen de 4 beste 

scores. 
 

• Voor een gewonnen partij ontvangt het team 2 bonuspunten. 
• Voor een gelijk gespeelde partij ontvangen beide teams 1 bonuspunt.  
• Voor een invaller ontvangt een team geen bonuspunten. 

 

HANDICAP Bij de matchplay variant van de iGolf MIX! competitie wordt gespeeld met 3/4 handicap 
verrekening. Indien er slagen gegeven moeten worden, dient men deze te geven op de 
moeilijkste holes. 
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 SPEELSCHEMA 

POULEFASE In de poulefase spelen per wedstrijd 6 spelers (m/v) van een team tegen 6 spelers (m/v) van een 
ander team. 

Speelschema bij poules van 6 teams: 
De 1e wedstrijd speelt team a tegen team b, team c tegen team d, en team e tegen team f. 
De 2e wedstrijd speelt team a tegen team c, team b tegen team e, en team d tegen team f. 
De 3e wedstrijd speelt team a tegen team d, team b tegen team f, en team c tegen team e. 
De 4e wedstrijd speelt team a tegen team e, team b tegen team d, en team c tegen team f. 
De 5e wedstrijd speelt team a tegen team f, team b tegen team c, en team d tegen team e. 

Speelschema bij poules van 4 team: 
De 1e wedstrijd speelt team a tegen team b, en team c tegen team d. 
De 2e wedstrijd speelt team a tegen team c, en team b tegen team d. 
De 3e wedstrijd speelt team a tegen team d, en team b tegen team c. 
De 4e wedstrijd speelt het 1e team tegen het 3e team en het 2e team tegen het 4e team.* 
De 5e wedstrijd speelt het 1e team tegen het 4e team en het 2e team tegen het 3e team.* 

* Volgens de stand na 3 wedstrijden. 

 
 

 PLAY OFF’S 

KNOCK-OUT SYSTEEM De beste 8 teams uit de poulefase kwalificeren zich voor de play-off’s.  

De spelvorm en puntentelling zijn gelijk aan de poulefase, echter nu spelen steeds 2 teams 
tegen elkaar in een knock-out systeem. Het team dat in de onderlinge match het hoogste 
puntenaantal behaalt, gaat door naar de volgende ronde. 

Eerst spelen de 8 geplaatste teams op basis van hun ranking in de poulefase tegen elkaar in de 
kwartfinale. De 4 winnende teams spelen vervolgens tegen elkaar in de halve finale. De 
verliezende teams zijn uitgeschakeld. 

De 2 winnende teams van de halve finale spelen uiteindelijk de finale en de 2 verliezende teams 
spelen om de 3e en 4e plaats. 

 
 

 OVERIGE REGELS 

BAL OPNEMEN Na dubbel-par dient te bal te worden opgenomen. De hole is gehalved als ook de tegenstander 
bij dubbel-par niet heeft uitgeholed. Echter, als er een slag gegeven moet worden en beide 
spelers hebben met dubbel-par niet uitgeholed, dan dient de speler die een slag krijgt, nu een 
extra slag te slaan om te bepalen of nu alsnog is uitgeholed. Heeft de speler nu niet uitgeholed, 
dan is de hole alsnog gehalved; heeft de speler nu wel uitgeholed, dan heeft hij de hole 
gewonnen. 

 

AFWEZIGHEID VAN 1 SPELER 
Indien 1 speler afwezig is, speelt de speler met de laagste handicap van het incomplete team de 
4BBB over de eerste 9 holes alleen, tegen de twee spelers met de laagste gezamenlijke handicap 
van het complete team. Deze speler speelt daarna tegen de twee eerder genoemde spelers elk 
een single (met 1 bal) over de tweede 9 holes. 
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Sanctie: het incomplete team krijgt 9 strafpunten, in mindering te brengen op het eindresultaat 
van het team. 

VAN 2 SPELERS 
In geval er 2 spelers afwezig zijn, spelen de 2 spelers met de laagste handicaps van het 
incomplete team elk alleen de 4BBB over de eerste 9 holes tegen de 2 keer twee spelers met de 
laagste gezamenlijke handicap van het complete team. De spelers van het incomplete team 
spelen daarna tegen de twee eerdergenoemde spelers uit hun flight elk een single (met 1 bal) 
over de tweede 9 holes. 

Sanctie: het incomplete team krijgt 18 strafpunten, in mindering te brengen op het 
eindresultaat van het team. 
 

UITSTAPPEN VAN 1 SPELER  
Indien 1 speler uit de wedstrijd stapt, speelt de teamgenoot alle nog verder te spelen holes 
(zowel de 4BBB als de singles) tegen de twee spelers van de tegenpartij in zijn flight. 

Sanctie: het incomplete team krijgt over elke, op deze wijze nog te spelen hole, per hole een 
strafpunt, te verrekenen over het eindresultaat van het team.   

VAN 2 SPELERS UIT HETZELFDE TEAM 
Indien 2 spelers van hetzelfde team (spelend in dezelfde flight) uit de wedstrijd stappen, worden 
de resterende te spelen holes niet automatisch toegekend aan de tegenpartij binnen de flight. 
Dit zou immers een nadeel opleveren voor de andere teams uit de poule. Er wordt gekeken naar 
het gemiddeld aantal punten dat de teamgenoten gescoord hebben over de nog te spelen holes. 
Over de niet-gespeelde holes wordt de volgende berekening toegepast: 

Voorbeeld: het koppel in flight 1 (speler A en B) heeft geen tegenstanders meer na hole 13. Hole 
14 t/m 18 (dus 5 holes) zijn de nog te spelen holes. 

Flight 2 heeft als volgt gescoord op holes 14-18: 
Speler C: 2  2  0  0  1 
Speler D: 0  0  1  1  1 

Flight 3 heeft als volgt gescoord op holes 14-18: 
Speler E: 2  0  2  0  2 
Speler F: 1  2  2  0  2 

De totale score van spelers C, D, E en F is 21. Dit betekent een gemiddelde score per speler van 
5 (5.25, afgerond naar beneden). Speler A en B krijgen dus 5 punten toegekend over de nog te 
spelen holes. 

Sanctie: het incomplete team krijgt dan twee maal 9, dus 18 strafpunten, te verrekenen over het 
eindresultaat van het team. 

Noot: aangezien deze situatie zelden voor zal komen, is het verplicht de toegepaste berekening 
bij de wedstrijdformulieren toe te voegen, zodat deze gecontroleerd kan worden. Ook nadat 
beide captains voor akkoord hebben getekend, behoudt de organisatie zich het recht voor om – 
bij een verkeerde toepassing van de berekening – een correctie hierop toe te passen. 
 

VAN 2 SPELERS UIT VERSCHILLENDE TEAMS 
Indien 2 spelers van verschillende teams (in dezelfde flight) uit de wedstrijd stappen, dan spelen 
de overige spelers in de flight de holes tegen elkaar uit. Indien de spelers die uitstappen in 
andere teams zitten, zal de regeling voor het uitstappen van 1 speler binnen beide flights 
worden toegepast. 

Sanctie: beide incomplete teams krijgt over elk nog te spelen hole een strafpunt per hole, te 
verrekenen over het eindresultaat van het team. 

 


