
Spelvorm Tegen Par 
  
Golfregel Strokeplay (Q); Regel 3 en Regel 32-1a 

 
Speelwijze Elke  speler  speelt  tegen  de  par  van  de  baan. De notering is als in Matchplay. 

De spelers dienen, per hole, hun netto score te  vergelijken  met  de  par  van  de  
hole.   
Vermelding  op  de  scorekaart door uw marker: 

 Bij een lagere netto score : de bruto score en een  ‘+’ (plus) 

 Bij een gelijke netto score : de bruto score en een  ‘0’ (nul) 

 Bij een hogere netto score : een ‘–‘ (min) 
 
De marker is uitsluitend verantwoordelijk voor het noteren van het bruto aantal 
slagen voor elke hole waarop de speler een netto score maakt gelijk aan of lager 
dan de par van de hole. Elke hole waarvoor een speler  het bruto aantal slagen niet 
laat vermelden wordt beschouwd als een verloren hole (min). 
 

Handicapverrekening Volledige  handicapverrekening.   
De nettoscore op de hole is gelijk aan de  brutoscore  minus  de handicapslagen 
volgens de stroke-index van die hole. 
 

Winnaar De speler met het hoogste aantal  plussen na aftrek van het aantal minnen. 
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