
Spelvorm Single Stableford 
  
Golfregel Strokeplay (Q) – Regel 3 en Regel 32-1b 
Speelwijze Individueel  Stableford  is  een  vorm  van  strokeplay  waarbij  spelers  een  

vastgestelde ronde,  over  18  holes,  spelen  met  inachtneming  van  de  Regels  en  
voor  iedere  ronde  een scorekaart inleveren waarop voor iedere hole een 
brutoscore (aantal strokes) is vermeld.  
Deze  scorekaart  behoort  voor  aanvang  van  de  ronde  te  worden  geruild  met  
zijn  medespeler/aangestelde  marker die hier het aantal strokes van de speler op 
noteert (kolom ‘player’) en tevens  zijn  aantal strokes (kolom ‘marker’).  Men 
noteert een ‘0’ of een  ‘-‘  als  men  op  een  hole  geen  Stablefordpunten  meer  
kan  behalen.  Tevens  behoort men de bal dan op te nemen. De speler noteert per 
hole de netto strokes en het aantal stablefordpunten. 
 

Handicapverrekening Rekening  houdend  met  de  stroke-index  bepaalt  de  speler  per  hole  zijn  aantal  
handicapslagen en daarmee  de nettoscore  zijnde  :  brutoscore  minus  het  aantal  
handicapslagen. Behorend bij die netto score geldt het volgende aantal 
Stablefordpunten:  

 0 slagen boven of onder de netto score : 2 punten 

 1 slag boven de netto score : 1 punt 

 2 slagen boven de netto score : 0 punten 

 1 slag onder de netto score : 3 

 2 slagen onder de netto score : 4 punten 
 

Winnaar De speler met het hoogste aantal Stablefordpunten.  
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