
Spelvorm Foursome Strokeplay 
  
Golfregel Strokeplay (NQ)  - Regel 3 en Regel 29 

 
Speelwijze Een  wedstrijd  waarin  twee  spelers  (A  en  B)  als  partners spelen  met  twee  

andere  spelers  (C  en  D).  De  partners spelen  samen  met  één  bal  en  slaan  om  
beurten  bij  het  spelen van  elke  hole.  De  spelers  moeten  voor  aanvang  van  
de wedstrijd  zelf  afspreken  wie  van  beiden  afslaat  op  alle  oneven holes  en  
wie  op  de  even  holes.  Deze  afspraak  moet  over  de gehele vastgestelde ronde 
gehandhaafd blijven. 
 

Handicapverrekening Het aantal handicapslagen dat men als partij krijgt is gelijk aan de helft van de som 
van de individuele playing handicaps. 0,5  en hoger naar boven afgerond. 
De nettoscore  is gelijk aan de brutoscore  over  de  vastgestelde  ronde  minus  de 
playing handicap van de partij. 
 

Winnaar De partij met  de  laagste nettoscore over de  vastgestelde  ronde. 
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