
Spelvorm Single Strokeplay 
  
Golfregel Strokeplay (Q) – Regel 3 

 
Speelwijze Een  strokeplay-wedstrijd  is  een  wedstrijd  waarbij  spelers elke hole van een of 

meer vastgestelde ronden uitspelen 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  
mede-speler/aangestelde marker die hier het aantal strokes van de  speler  op  
noteert  (kolom  ‘player’)  en  tevens  zijn aantal strokes (kolom ‘marker’). 
 

Handicapverrekening De nettoscore is gelijk  aan  de  brutoscore  (het  totaal  aantal strokes) verminderd 
met de playing handicap. 
 

Winnaar De speler met de laagste nettoscore  voor de vastgestelde ronde of ronden. 
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