
 Spelvorm Negen holes Eclectic 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3 

 
Speelwijze De  speler  berekent,  na  afloop  van  zijn  ronde  over  18  holes,  zijn  bruto  score, 

door het omcirkelen en optellen van: 
• de 2 beste bruto scores gemaakt op par 3 holes en 
• de 2 beste bruto scores gemaakt op par 5 holes en 
• de 5 beste bruto scores gemaakt op par 4 holes. 
Noot: De speler behoort zijn bal op te nemen indien de score op een hole geen 
invloed meer kan hebben op het eindresultaat. 
 

Handicapverrekening Netto score:  Bereken  de  nettoscore  door  deze  brutoscore  met  het  op  de  
kaart  vermelde aantal handicapslagen  van  de  speler  (zijnde,  1/3  van  zijn  
playing  handicap, afgerond naar boven bij  0,5 en hoger) te verminderen.  
 

Winnaar De speler met de laagste nettoscore over de negen gekozen holes.  
Bij gelijke uitkomst zal de wedstrijdleiding  een berekening uitvoeren met het 
aantal niet afgeronde  handicapslagen. Mocht  dit eveneens  niet  tot  één  winnaar  
leiden dan  wordt  de  speler  met  de  laagste  Exact  Handicap  als  zodanig  
uitgeroepen. Daarna beslist het lot. 
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