
Spelvorm Putter Beker (NQ) 
  
Golfregel Strokeplay – Regel 3 

 
Speelwijze Na elke hole moeten twee scores worden genoteerd t.w.: (1) De totale bruto 

score, inclusief de slagen met de putter, in de kolom PLAYER en (2)  In de kolom 
daarnaast het aantal slagen dat uitsluitend met gebruikmaking van de putter is 
gedaan. Het aantal putterslagen wordt dus tweemaal in de telling meegenomen en 
op de scorekaart vermeld. 
Elke slag met de putter, zowel op als buiten de green, wordt als ‘putterslag’ 
aangemerkt. Een op de green liggende bal mag uitsluitend met  de putter geslagen  
worden. Een bal ligt op de green als enig deel van de bal de green raakt. 
 

Handicapverrekening over 18 holes: de totale bruto score (ref.1), tezamen met de slagen uitsluitend met 
gebruikmaking van de putter over 18 holes (ref.2), minus de Playing Handicap van 
de speler. 
over 9 holes: de totale bruto score (ref. 1), tezamen met de slagen uitsluitend met 
de  putter. Over 9 holes (ref.2), minus de helft van de Playing Handicap van de 
speler plus 53 resp. 55 (zijnde de fictieve netto score over de niet gespeelde 9 
holes). Deze netto score wordt niet afgerond. 
 

Winnaar De speler met de laagste netto score. 
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