
Spelvorm Greensome Matchplay  
  
Golfregel Matchplay (NQ) – Regel 2 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. 
Daarna besluit iedere partij met welke bal zij doorspeelt. De speler van wie de bal 
niet wordt gebruikt , slaat de tweede slag. Vervolgens speelt men beurtelings 
verder totdat de bal is uitgeholed. Na verrekening van de handicap op de 
gespeelde hole wint de partij met de minste netto slagen die hole. 
 

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 Een match is gewonnen wanneer een partij meer holes voorstaat dan er nog te 
spelen zijn. Als  de stand gelijk is, kan de Commissie de vastgestelde ronde 
verlengen met zoveel  holes als nodig zijn om een match te beslissen. 
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