
Spelvorm Melody 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) - Regel 3 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin 4 spelers (A,B,C en D) een team vormen. Zij  spelen elk 

individueel om de  hole.  Na elke  hole  beslist  de  partij  van  welke  speler  de 
brutoscore wordt genoteerd. Op  de  scorekaart  moet  herkenbaar  zijn  van  welke 
speler de score is gekozen. Van elke speler moeten tenminste 4 holes worden 
gekozen.  
Na afloop van de ronde worden de brutoscores  opgeteld en verminderd  met de 
teamhandicap. 
 

Handicapverrekening Teamhandicap is de helft van de gemiddelde playing hcp van de 4 spelers. 
{(A+B+C+D):4} : 2. (0,5 en hoger afgerond naar boven). 
 

Winnaar De partij met de laagste netto score. 
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