
Spelvorm Texas Scramble 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) - Regel 3 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin 2, 3 of 4 spelers als partners  een  partij  vormen. Allen slaan 

af. Vervolgens kiest de partij de bal op de voor hen gunstigste plek en markeert 
deze plek voor de tweede slag die daarna door alle spelers wordt gedaan.  Op deze 
wijze wordt het spel voortgezet tot de bal door een van de spelers in  de partij  is 
uitgeholed. Deze bruto score  dient op de scorekaart vermeld  te worden. De plek 
van “de beste bal” wordt steeds gemarkeerd.  Behalve op de  green droppen alle 
spelers binnen een stoklengte  hun  bal  bij  die  plek  terwijl  hun bal op de green  
binnen 15 cm hiervan geplaatst dient  te worden. In alle  gevallen natuurlijk nooit 
dichter bij de hole.  
Opmerking: wordt een bal in een hindernis of  in de  rough gekozen,  dan  MOETEN 
de  overige  ballen  ook  van daar uit worden gespeeld. 
 

Handicapverrekening Voorbeeld  van  een  partij  met  drie  spelers:   Playing Hcp’s  zijn  voor  speler  A: 
20, speler B: 19 en speler C: 23. De helft van de gemiddelde playing handicap is 
(20+19+23) : 3 = 20,66 : 2 = 10,33. Minder dan 0,5 wordt op de uitgereikte 
scorekaart naar beneden afgerond. In dit geval is dat 10 (zie noot).  Bij een totale  
bruto score van bijv. 100 betekent dit voor de partij een netto score van: 100 – 10 
is 90 slagen netto. 
Noot:  Bij  twee  of  meerdere  gelijke  netto  scores  berekent  de  wedstrijdleiding  
met  het  niet-afgeronde aantal  handicapslagen (10,33 in ons voorbeeld) de 
definitieve netto score van de partij. 

Winnaar De partij met de laagste netto score over de vastgestelde ronde.  
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