
Spelvorm Stokken wedstrijd (NQ) 
  
Golfregel Strokeplay – Regel 3 of Stableford – Regel 3 en Regel 32-1b 

 
Speelwijze Gedurende  de  vastgestelde  ronde  mag  slechts  van  maximaal  vijf  stokken 

gebruik  worden  gemaakt.  De  stokkeuze  is  vrij  mits  een  van  de  stokken  de 
putter is. Vooraf wordt op de scorekaart bepaald hoeveel stokken iedere speler 
maximaal  meeneemt  en  wordt  aangegeven  hoeveel  slagen  of punten men 
extra krijgt per stok minder dan het voorgeschreven maximum van vijf. Indien 
meer stokken worden meegenomen dan vermeld op de scorekaart volgt 
diskwalificatie. 
 

Handicapverrekening Correcties voor netto score: 
Bij strokeplay is de extra aftrek voor het berekenen van de netto score: 

 5 stokken: 0 slagen  

 4 stokken: 3 slagen  

 3 stokken: 6 slagen 

 2 stokken: 9 slagen 
Bij Stableford is de extra bijtelling bij het punten resultaat: 

 5  stokken:  0 punten   

 4  stokken:  3 punten  

 3  stokken:  6 punten   

 2  stokken:  9 punten 
 

Winnaar De  speler  met  de  laagste  netto  score in strokeplay  of  het  hoogste  aantal 
Stablefordpunten over de 18 gespeelde holes. 

 
 
 
 
 

Spelvorm Stokken wedstrijd (NQ) 
  
Golfregel Strokeplay – Regel 3 of Stableford – Regel 3 en Regel 32-1b 

 
Speelwijze Gedurende  de  vastgestelde  ronde  mag  slechts  van  maximaal  vijf  stokken 

gebruik  worden  gemaakt.  De  stokkeuze  is  vrij  mits  een  van  de  stokken  de 
putter is. Vooraf wordt op de scorekaart bepaald hoeveel stokken iedere speler 
maximaal  meeneemt  en  wordt  aangegeven  hoeveel  slagen  of punten men 
extra krijgt per stok minder dan het voorgeschreven maximum van vijf. Indien 
meer stokken worden meegenomen dan vermeld op de scorekaart volgt 
diskwalificatie. 
 

Handicapverrekening Correcties voor netto score: 
Bij strokeplay is de extra aftrek voor het berekenen van de netto score: 

 5 stokken: 0 slagen  

 4 stokken: 3 slagen  

 3 stokken: 6 slagen 

 2 stokken: 9 slagen 
Bij Stableford is de extra bijtelling bij het punten resultaat: 

 5  stokken:  0 punten   

 4  stokken:  3 punten  

 3  stokken:  6 punten   

 2  stokken:  9 punten 
 

Winnaar De  speler  met  de  laagste  netto  score in strokeplay  of  het  hoogste  aantal 
Stablefordpunten over de 18 gespeelde holes. 

 


