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Reglement 
THE PRO’S CUP - 2022 

 

Hieronder vinden jullie het reglement voor de PRO’S CUP 2022. 

 

• Iedereen met een WHS handicap ≤ 36 mag zich inschrijven. 

• De PRO’S CUP wordt gespeeld in twee categorieën: Heren en Dames. 

• Het maximum aantal toegelaten deelnemers is voor zowel Heren als 

Dames 128 golfers. Om de PRO’S CUP te laten doorgaan in een categorie, 

dienen zich minimaal 8 spelers in te schrijven in die categorie. 

• De PRO’S CUP verloopt in 2 fasen: de qualifying rondes in de periode april-

juli 2022 en de matchplay hoofdtabel in juli-oktober 2022 (zie verder). 

• Inschrijving dient te gebeuren per e-mail aan de organisator en sluit op 

vrijdag 25 maart 2022 . 

• Het startgeld voor deelname bedraagt € 10 per speler (deze bijdrage is 

voor de gehele PRO’S CUP). Gelieve het bedrag over te schrijven op 

rekening van Beveren Golfclub vzw (BE29 7390 1483 7664) met 

vermelding van “Matchplay 2022” en uw naam. 

• Organisator 2022: Gerd De Meyer – gerd_demeyer@outlook.com . 

• Volgende prijzen worden voorzien op het moment van de prijsuitreiking: 

• Beste 3 Heren (winnaar finale en runner-up en winnaar troostfinale); 

• Beste 3 Dames (winnaar finale en runner-up en winnaar troostfinale); 

• Extra prijs uitgeloot onder alle deelnemers aan deze PRO’S CUP  

(niet cumuleerbaar met de prijzen hierboven vermeld).  

mailto:gerd_demeyer@outlook.com?subject=Matchplay%202022
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FASE 1 : QUALIFYING RONDES 

• Ronde 1, 2 en 3 van de PRO’S CUP worden gespeeld in poules. 

• [NIEUW] De spelers worden gesorteerd op WHS handicap van laag naar 

hoog, en zo ingedeeld in poules van 4 (ev. aangevuld met poules van 3); 

m.a.w. lagere hcp’s komen uit tegen lagere, hogere tegen hogere. 

In het geval van onvolledige poules, krijgt de winnaar en zo nodig ook 

de runner-up van de vorige editie een vrijstelling (bye) voor de 

qualifying rondes. Zij gaan zonder te spelen door naar de 1/16 finales.  

• Vanaf 33 t.e.m. 41 spelers in een categorie wordt er enkel gespeeld in 

poules van 3. 

• Bij 32 of minder spelers in een categorie, komen de qualifying rondes 

volledig te vervallen en wordt er gestart vanaf de 1/16 finale, of zoveel 

verder in de PRO’S CUP als nodig. 

• De spelers ontmoeten elkaar in de qualifying rondes als volgt: 

(1) Poules van 4 spelers: 

  - Ronde 1: speler 1 ontmoet speler 4 en speler 2 ontmoet speler 3; 

  - Ronde 2: speler 1 ontmoet speler 3 en speler 2 ontmoet speler 4; 

  - Ronde 3: speler 1 ontmoet speler 2 en speler 3 ontmoet speler 4; 

(2) Poules van 3 spelers: 

  - Ronde 1: speler 2 ontmoet speler 3; speler 1 is vrijgesteld; 

  - Ronde 2: speler 1 ontmoet speler 3; speler 2 is vrijgesteld; 

  - Ronde 3: speler 1 ontmoet speler 2; speler 3 is vrijgesteld; 

• Let op, de qualifying rondes worden gespeeld over 9 holes op Golfclub 

Beveren. 

• Let op, tijdens de qualifying rondes is er géén play-off. Bij een gelijk 

resultaat (“all square”) na 9 holes wordt de onderlinge ronde gestopt. 

• De beste speler van de onderlinge ronde krijgt 3 punten; een gelijke 

resultaat na 9 holes (“all square”) levert beide spelers 1 punt op. 
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• Na elke ronde, worden de spelers in hun poule geklasseerd volgens het 

aantal behaalde punten. In geval van een gelijk aantal behaalde 

punten, gebeurt de rangschikking als volgt: 

  - Tussen 2 spelers: volgens de onderlinge ronde, of als een  

    gelijke stand aanhoudt: volgens de onderstaande criteria,  

    in de voorgeschreven volgorde; 

  - Tussen 3 of 4 spelers: volgens de volgende criteria, en in de 

    voorgeschreven volgorde, zolang een gelijk resultaat aanhoudt: 

    ° Grootste aantal ups; 

    ° Kleinste aantal downs; 

    ° Laagste WHS handicap; 

    ° Loting. 

FASE 2 : MATCHPLAY HOOFDTABEL 

• Na ronde 3 gaan de byes en de reekshoofden door naar de 1/16 finale. 

Zo nodig worden zij, wanneer ze met minder zijn dan 32, aangevuld met 

de beste 2-des en verder met de beste 3-des van de PRO’S CUP.  

Bij gelijke punten, gebeurt de rangschikking tussen 2-des en  

tussen 3-des opnieuw zoals hierboven omschreven. 

Om te voorzien in een gelijk speelveld, worden de behaalde punten, ups 

en downs van de spelers die in een poule van 3 hebben gespeeld, na 

ronde 3 vermenigvuldigd met 3/2. 

• Let op, vanaf de 1/16 finale vinden de rondes plaats over 18 holes op 

Golfclub Beveren, volgens het “single knock-out” principe. 

• Let op, vanaf de 1/16 finale wordt bij een gelijk resultaat na 18 holes de 

onderlinge ronde beslist met een “sudden death play-off”, 

hole voor hole, te beginnen op hole 1, hole 2, hole 3, enzovoort.  

Daarbij worden opnieuw de handicapslagen per hole gegeven, op 

dezelfde wijze als in de eerder gespeelde 18-holes onderlinge ronde. 

In de finale worden alle play-off holes gespeeld op hole 18. 

• [NIEUW] Let op, vanaf de 1/16 finale worden de spelers telkens, voor de 

aanvang van elke ronde, opnieuw gesorteerd op WHS handicap van laag 

naar hoog, en alzo ingedeeld op het speelschema; m.a.w. lagere hcp’s 

komen uit tegen lagere, hogere tegen hogere. 
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ALGEMEEN 

• [NIEUW] Beide spelers slaan af van dezelfde afslagplaats, namelijk die van 

de hoogste WHS handicap van beide spelers, bepaald als volgt: 

• WHS hcp 0-17 van de “back tees” (Heren wit en Dames blauw); 

• WHS hcp 17,1-36 van de “front tees” (Heren geel en Dames rood). 

• De speler met de laagste netto score wint de hole én krijgt de eer op de 

volgende afslagplaats; hij/zij slaat als eerste af. 

• Handicaps worden verrekend cf. hieronder. De baanhandicap van elke 

speler, t.t.z. hoeveel handicapslagen hij/zij normaal heeft van de “back 

tees”, hetzij van de “front tees”, is terug te vinden op het speelschema.  

• De handicapverrekening wordt toegepast als volgt: de speler met de 

hoogste baanhandicap van beide spelers (i.f.v. de afslagplaats vanwaar 

wordt gespeeld: back tees, hetzij front tees), krijgt handicapslagen gelijk 

aan het verschil van beide baanhandicaps (hoogste baanhandicap – 

laagste baanhandicap), maar begrensd tot: [NIEUW] 

 

Qualifying 

rondes 1-2-3

1/16 finales & 

1/8 finales

1/4 finales & 

1/2 finales

Finale &

Troostfinale

Begrensd tot =

(9 holes)

1 0 0 0 0

2 0 1 1 1

3 1 2 1 1

4 1 3 2 2

5 2 3 3 2

6 2 4 3 3

7 2 5 4 3

8 3 6 4 4

9 3 6 5 4

10 4 7 6 5

11 4 8 6 5

12 5 9 7 6

13 5 9 7 6

14 5 10 8 7

15 6 11 9 7

16 6 12 9 8

17 7 12 10 8

18 7 13 10 9

19 8 14 11 9

20 8 15 12 10

21 8 15 12 10

22 of meer 9 16 13 11

Hoogste 

baanhandicap

- 

Laagste 

baanhandicap 

=

Begrensd tot =

(18 holes)
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• De handicapslagen worden per hole gegeven volgens de stroke index van 

de baan, in volgorde van moeilijkheid:  stroke index 1, stroke index 2, enz. 

• Er wordt gespeeld op basis van de WHS handicaps vlak voor de aanvang 

van elke ronde, zoals aangegeven in het speelschema. 

• Spelen in buggy’s is enkel toegestaan met medisch attest.  

• Behalve in de finale, is begeleiding door een caddie NIET toegestaan. 

Overtreding van deze bepalingen leidt tot onmiddellijke diskwalificatie 

voor de rest van de PRO’S CUP. 

• Het speelschema zal worden uitgehangen en bijgehouden in het clubhuis,  

als ook per e-mail aan de spelers worden gezonden. 

• Elke ronde op het speelschema (zowel tijdens de qualifying rondes,  

als in de matchplay hoofdtabel) dient binnen de vooropgestelde periode  

te worden gespeeld, zijnde: 

 

• De spelers dienen onder elkaar de datum en tijdstip voor de onderlinge 

ronde af te spreken (behalve voor de finale). Zij zijn samen 

verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de onderlinge ronde. 

• De bovenste speler op de tabel neemt het initiatief om met de andere 

speler af te spreken binnen de vooropgestelde periode. Hij/zij stuurt een 

e-mail naar de organisator met de datum en het uur van de afspraak, met 

kopie naar de andere speler. 
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• Indien één van de spelers afwezig is op de afspraak van de onderlinge 

ronde (no show), dan krijgt de andere speler de onderlinge ronde 

toegekend (tijdens de qualifying rondes: score van 2 up). Ook in geval van 

forfait of opgave gaat de andere speler door (tijdens de qualifying rondes: 

score van 2 up). 

• Indien de onderlinge ronde niet kan worden uitgespeeld, dan dienen de 

spelers een nieuwe afspraak te maken om de resterende holes te spelen 

tot een van hen als beste uit de onderlinge ronde komt (of een “all square” 

resultaat tijdens de qualifying rondes). 

• De beste speler van de onderlinge ronde stuurt zijn/haar resultaat (het 

aantal holes voor (“holes up”) en het aantal holes dat daarna nog te spelen 

was) per e-mail naar de organisator. (Bij een “all square” resultaat tijdens 

de qualifying rondes zorgt de bovenste speler op de tabel hiervoor.) 

• Als de spelers er niet in zouden lukken om onder elkaar af te spreken voor 

de onderlinge ronde, dan dient deze te worden gespeeld op de laatste dag 

van de vooropgestelde periode, nl. 06/05, 08/06, 11/07, 17/08, 08/09, 

30/09, 22/10 (op een tijdstip door de organisator bepaald; indien nodig 

op een nabije dag). Komt een van beide spelers dan niet opdagen, dan 

krijgt de andere speler de onderlinge ronde toegekend (tijdens de 

qualifying rondes: score van 2 up). Komen beide spelers niet opdagen, dan 

wordt de beste speler van de onderlinge ronde bepaald door de 

organisator door middel van lottrekking.  

Let op, tijdens de qualifying rondes wordt in dat laatste geval géén beste 

speler aangeduid, maar krijgen beide spelers elk 1 punt. 

• Er is één vaste speeldatum: de finale (+ troostfinale) op: 

zondag 23 oktober 2022 . 

De laatste 4 spelers per categorie worden dan geacht aanwezig te zijn.  

Bij aanvang van de 1/4 finales zullen de laatste 8 spelers per categorie 

worden gevraagd of ze beschikbaar zijn voor de finale (indien geplaatst).  

Wie niet beschikbaar is voor de finale geeft verplicht forfait voor  

de 1/4 finales (al mag de betrokken kwartfinale natuurlijk nog wel 

vriendschappelijk worden gespeeld). 

• In alle gevallen waarin hierboven niet is voorzien, beslist de organisator. 
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De prijsuitreiking van de “The Pro’s Cup” vindt plaats tijdens 
de “Season’s Closing” op: 

zaterdag 5 november 2022 . 

 

 

 
 


