
Spelvorm Greensome Chapman Strokeplay 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3 en Regel 29 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin een partij van twee spelers als partners een groep vormt met 

een soortgelijke partij van twee spelers. Beide spelers van elke partij slaan af en 
doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Hierna kiest men de bal 
waarmee men verder wil spelen en raapt men de andere op. De derde slag wordt 
gedaan door de speler die met de gekozen bal heeft afgeslagen. Vervolgens speelt 
men beurtelings verder totdat de bal is uitgeholed. 
Op de scorekaart wordt per hole de bruto score genoteerd 
 

Handicapverrekening De Playing Handicap van de partij bestaat uit 0,6 x de laagste Playing Handicap plus 
0,4 x de hoogste Playing Handicap. 0,5 en hoger naar boven afgerond. 
 

Winnaar De  partij  met  de  hoogste  Netto  Score  over  de  vastgestelde  ronde.  
 
 
 
 

Spelvorm Greensome Chapman Strokeplay 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3 en Regel 29 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin een partij van twee spelers als partners een groep vormt met 

een soortgelijke partij van twee spelers. Beide spelers van elke partij slaan af en 
doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Hierna kiest men de bal 
waarmee men verder wil spelen en raapt men de andere op. De derde slag wordt 
gedaan door de speler die met de gekozen bal heeft afgeslagen. Vervolgens speelt 
men beurtelings verder totdat de bal is uitgeholed. 
Op de scorekaart wordt per hole de bruto score genoteerd 
 

Handicapverrekening De Playing Handicap van de partij bestaat uit 0,6 x de laagste Playing Handicap plus 
0,4 x de hoogste Playing Handicap. 0,5 en hoger naar boven afgerond. 
 

Winnaar De  partij  met  de  hoogste  Netto  Score  over  de  vastgestelde  ronde.  
 
 
 
 

Spelvorm Greensome Chapman Strokeplay 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3 en Regel 29 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin een partij van twee spelers als partners een groep vormt met 

een soortgelijke partij van twee spelers. Beide spelers van elke partij slaan af en 
doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Hierna kiest men de bal 
waarmee men verder wil spelen en raapt men de andere op. De derde slag wordt 
gedaan door de speler die met de gekozen bal heeft afgeslagen. Vervolgens speelt 
men beurtelings verder totdat de bal is uitgeholed. 
Op de scorekaart wordt per hole de bruto score genoteerd 
 

Handicapverrekening De Playing Handicap van de partij bestaat uit 0,6 x de laagste Playing Handicap plus 
0,4 x de hoogste Playing Handicap. 0,5 en hoger naar boven afgerond. 
 

Winnaar De  partij  met  de  hoogste  Netto  Score  over  de  vastgestelde  ronde.  
 


