
Spelvorm Vierbal Matchplay (4bbb Matchplay) 
  
Golfregel Matchplay (NQ) - Regel 2 en Regel 30 

 
Speelwijze Een wedstrijd waarin twee spelers (A en  B) als  partners  spelen  met  twee andere  

spelers (C en D).  Elke speler speelt  met zijn eigen  bal. De laagste (netto)scores 
van de partij A en B, resp. C en D zijn de scores voor de hole.  
Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt in het minste aantal 
slagen (zonder Hcp-verrekening) of met de laagste nettoscore (met Handicap-
verrekening).  
Indien een speler het resultaat van zijn partner niet meer kan verbeteren behoort 
hij de bal op te nemen.  
 

Handicapverrekening Indien er met handicapverrekening wordt gespeeld krijgt de  speler met de laagste 
playing handicap geen handicapslagen. Het aantal handicapslagen van ieder van de 
drie andere spelers bedraagt: 90% van het verschil tussen zijn playing handicap en 
de playing handicap van de speler met de laagste handicap. De handicapslagen 
worden gegeven volgens de stroke index. 
Voorbeeld: A PlHc 14; B PlHc 18; C PlHc 17; D PlHc 24 
A krijgt 0 slagen 
B krijgt 4 slagen (18-14) *0,9 (dus 1 op hole 3, 6, 11 en 13) 
C krijgt 3 slagen (17-14) *0,9 (dus 1 op hole 3, 11 en 13) 
D krijgt 9 slagen (24-14) *0,9 (dus 1 op hole 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 16 en 18) 
 

Winnaar Een match is gewonnen wanneer een partij meer holes voorstaat dan er nog te 
spelen zijn. Als de stand gelijk is, kan de Commissie de vastgestelde ronde 
verlengen met zoveel  holes als nodig zijn om een match te beslissen. 
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