
Benaming Single Matchplay 
  
Golfregel Matchplay - Regel 2 

 
Spelvorm Single  matchplay  is  een  wedstrijd  waarbij  één  speler  speelt  tegen  één andere 

over een vastgestelde ronde. Matchplay wordt gespeeld per hole. Een hole wordt 
gewonnen door de speler die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen  (zonder  
handicapverrekening)  of  met  de  laagste  nettoscore  (met handicapverrekening).  
De  stand  van  de  wedstrijd  wordt  als  volgt  uitgedrukt:  zoveel ‘holes voor’ 
(holes up) of ‘gelijk’  (all square) en zoveel holes ‘te spelen’. Een speler is ‘dormie’ 
wanneer deze evenveel ‘holes voor’ (holes up) staat als er nog te spelen zijn. Het 
invullen van een scorekaart is hierbij niet verplicht. In geval van 
kampioenschappen met een knock-out-schema bestaat ‘Dormie’ niet. Er dienen 
extra holes te worden gespeeld tot er een winnaar is. 
 

Speelwijze De  speler  met  de  hoogste  playing  handicap   krijgt  van  zijn  tegenstander  een 
aantal  handicapslagen  dat  gelijk  is  aan  het  verschil  tussen  beide  playing 
handicaps. Toekenning vindt plaats volgens de geldende stroke-index bepaling. 
 

Handicapverrekening De  speler  met  de  hoogste  playing  handicap   krijgt  van  zijn  tegenstander  een 
aantal  handicapslagen  dat  gelijk  is  aan  het  verschil  tussen  beide  playing 
handicaps. Toekenning vindt plaats volgens de geldende stroke-index bepaling. 
 

Winnaar De speler die meer holes voor staat dan er nog te spelen zijn.  
Bij gelijke stand wordt de vastgestelde ronde verlengd met een “hole-voor-hole” 
beslissingswedstrijd totdat één partij een hole wint.  
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