


  WINTER MATCHPLAY LEAGUE ’21 - ‘22

Winter Matchplay League
De winter matchplay league zal doorgaan van 31/10/2021 tot 31/03/2022.  
Alle deelnemers kunnen op een moment en baan naar keuze spelen, na de wedstrijd sturen 
ze hun score door in de whatsapp groep “WML” waaraan ze zullen toegevoegd worden na 
inschrijving of naar +32476047608. Deze groep kan men dan ten alle tijden gebruiken om 
Matchplay wedstrijden te organiseren en hun scores door te sturen.  

Het Principe? 

De speler met de laagste HCP geeft 75% van het verschil in strokes aan de speler(s) met de 
hoogste HCP en spelen allemaal van dezelfde tee-box. Het is dus ook mogelijk om 2 vs 2 te 
spelen. Bij winst krijgt de speler(s) 3 punten, bij gelijkspel krijgen alle spelers 1 punt. Hoe 
meer wedstrijden men speelt, hoe meer punten men dus kan halen! Dit is om heel de winter 
door gemotiveerd te blijven en in groep te spelen.  

De Prijzentafel!  

De Top 4 spelers op 31/03/22 die de meeste punten hebben behaald, zullen de finale spelen 
02/04/22 (TBC) op Golf Club Edingen. Dit door 2x18holes te spelen op één dag om de 
eindwinnaar te bepalen! Achteraf worden de Top 10 spelers ook uitgenodigd voor de 
receptie en prijsuitreiking in het restaurant “AUGUST WIJNBAR” te Lennik, iedereen is hier 
natuurlijk welkom om het winterseizoen samen af te sluiten en het nieuwe seizoen in te 
zetten met een glas bubbels en een rijkelijk gevulde prijzentafel! De Top 4 zal ook 
uitgenodigd worden voor het Dinner achteraf, iedereen is natuurlijk welkom om deel te 
nemen aan het Dinner mits reservering.  

Vb.   Zat. 04/11   11u  (Steenpoel G.C.&S.): Tiger Woods      VS  Daan Ysenbaert      
>    Daan wins 4/3 = 3 punten 
         Zon. 03/12  12u  (G.C. Edingen - ARB): Daan Ysenbaert VS  Rory Mclroy             
>    Daan wins 2/1 = 3 punten 
         Zon. 05/02    9u  (St. Andrews - Old Co): Tiger Woods       VS  Rory Mclroy             
>    All Square = 1 punt 

Het klassement zou er dan als volgt uitzien:

WINTER MATCHPLAY KLASSEMENT ’21 - ‘22

Speler HCP TW WIN A/S LOST UPS DWN
Up/
Dow

n
TOTAAL

1. Daan Ysenbaert 3.1 2 2 0 0 +6 0 +6 6p

2. Tiger Woods +4 2 0 1 1 2 -4 -2 4p

3. Rory Mclroy +4 1 0 1 0 0 0 0 1p

Damn! I’m freezing 

my balls off !!! 

Ter Info 

- De wedstrijden kunnen gespeeld worden op een baan naar 

keuze. 

- De competitie loopt van 01/11/2021 tot 31/03/2022 

- Men kan zelf kiezen wanneer men speelt. Scores moeten 

doorgestuurd worden naar +32476037608 of in 

“WML”  (Whatsapp). 

- Er wordt in één categorie gespeeld, <HCP krijgt 75% van het 

verschil in strokes.  

- Registration fee: €10 (Te betalen bij Ysenbaert Daan). 

- Inschrijvingen via +32476037608 Whatsapp (Naam + HCP). 

- Inschrijvingen voor receptie en prijsuitreiking (excl. Top 10): 

  €30pp * Champagne, Wijn, Fruitsap, Water 

  * 4 hapjes  

  > +32476037608 (Ysenbaert Daan)  

-   Inschrijvingen Dinner achteraf (excl. Top 4): 

  €60pp * 3-gangen Menu `(Volgt later)  

  * Keuze tussen Vlees of Vis 

  * Bier, Wijn, Soft, Water, Koffie (incl. tot na dessert) 

  >  +32476037608 (Ysenbaert Daan) 


