
Spelvorm Gele Bal Competitie 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) - Regel 3 en regel 32-1b 

 

Speelwijze Alle  spelers  spelen  een  individuele  strokeplay  wedstrijd  met  stableford  telling  en  
volledige handicapverrekening. Iedere deelnemer heeft hierbij zijn eigen scorekaart, 
waarop door de marker zijn score (brutoscore en stablefordpunten) wordt bijgehouden.  
Iedere flight vormt tevens een partij voor de Gele Bal Competitie.  
Ieder partij krijgt hiervoor een gele bal en een aparte scorekaart. 
De  spelers  spelen om beurten een hole met de gele bal in plaats van hun eigen witte bal.  
Bij een flight van drie spelers speelt speler A dus hole 1-4-7-10-13-16 met de gele bal, 
speler B de holes 2-5-8-11-14-17 en speler C de holes 3-6-9-12-15-18. De spelers bepalen 
onderling voorafgaande aan de eerste afslag wie A, B of C zal zijn. 
De  brutoscore  die  door  de  speler  met  de  gele  bal  wordt  gerealiseerd  wordt  op de 
eigen kaart vermeld door de marker.  Het aantal stablefordpunten voor deze speler en 
deze hole wordt ook op de teamscorekaart vermeld. 
Wordt de gele bal onderweg verloren dan stopt de teamwedstrijd voor deze partij. De 
speler die de gele  bal  heeft  verloren  brengt  volgens  de  regels  een  andere  bal  in  het  
spel  en  vervolgt  zijn individuele wedstrijd. 
 

Handicapverrekening Volledige handicapverrekening 
 

Winnaar Alleen een partij waarvan de  gele bal niet verloren is gegaan tijdens de ronde komt in 
aanmerking voor de prijzen. 
De partij met het hoogste aantal stablefordpunten op de teamkaart is winnaar. 
De speler met het hoogste aantal stablefordpunten is winnaar van de individuele wedstrijd. 
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