
Spelvorm Vierbal Vossenjacht 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3, Regel 31 en Regel 32-1a 

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

spelers (C en D) tegen door de ‘Vos’ gemaakte score. De ‘Vos’ is een door de  
Commissie aangewezen tweetal (bijvoorbeeld beide pro’s).  De laagste netto score 
van dit tweetal  is de score van de  ‘vos’. Deze netto score is te vinden in de 
nabijheid van de gespeelde green.   Elke speler speelt met zijn eigen bal en met zijn 
eigen playing handicap. 
De notering vindt plaats als in Matchplay. De spelers dienen per hole hun netto 
score te vergelijken met de netto score van de ‘vos’. De  laagste netto score van de 
partij A en B, resp. B en C zijn de scores voor de hole. 
Vermelding op de scorekaart is als volgt: 

 Bij een lagere netto score noteert de marker de bruto score en een + (plus) 

 Bij een gelijke netto score noteert de marker de bruto score en een 0 (nul) 

 Bij een hogere netto score noteert de marker een – (min) 
De tellende brutoscore moet per speler herkenbaar zijn. 
Indien een speler het resultaat van zijn partner niet meer kan verbeteren  behoort 
hij de bal op te nemen. 
 

Handicapverrekening Het aantal handicapslagen dat beide spelers krijgen is gelijk aan 90% van hun 
playing handicap (0,5 en hoger naar boven afgerond). Slagen toekennen volgens 
de stroke index. 
 

Winnaar De partij met het hoogste aantal  plussen na aftrek van het aantal minnen.  Dit 
geldt eveneens  voor de medespelers van de ‘Vos’. De ‘Vos’ wint indien er geen 
enkele  partij in de plus eindigt.  
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