
Spelvorm Amerikaantje 
 

  
Golfregel Matchplay – Regel 2 

 
 

Speelwijze Match waarbij drie spelers, ieder met hun eigen bal, tegen elkaar spelen. 
 

 

Handicapverrekening De speler met de laagste playing handicap krijgt geen handicap slagen. Het aantal handicap 
slagen van ieder van de twee andere spelers bedraagt: hun playing handicap minus de playing 
handicap van de speler met de laagste playing handicap. 
 

Winnaar van de hole de speler die de laagste nettoscore maakt op een hole krijgt vier punten. De tweede krijgt twee 
punten en de derde nul punten.

wint één speler de hole en hebben de anderen een gelijke score, dan krijgt de winnaar vier 
punten en de beide anderen één punt.

als twee spelers de winnende nettoscore maken, dan krijgen beiden drie punten en de derde 
nul punten.

maken de drie spelers dezelfde nettoscore, dan krijgt ieder twee punten. 


 

Winnaar van de 
wedstrijd 

De speler met de meeste punten na de vastgestelde ronde. 

Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers in de flight beslist het lot. 
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