
Spelvorm Vlaggenwedstrijd 
  
Golfregel Strokeplay (NQ) – Regel 3 

 
Speelwijze Iedere  speler  krijgt  een  aantal  slagen  gelijk  aan  de  Par  van  de  baan  plus  zijn  

playing handicap. Hij moet zijn vlag neerzetten op de plaats waar de bal met zijn  
laatste  slag  terecht  is  gekomen.  Heeft  de  speler  nog  slagen  over  na  18 holes 
te hebben gespeeld dan gaat hij door op de hole waar hij de wedstrijd is gestart 
met opnieuw inachtneming van zijn toegekende handicapslagen volgens de stroke 
index van die hole(s). 
Mocht de bal met de laatste slag buiten de baan liggen dan moet men de vlag 
neerzetten op de plaats vanwaar men de laatste slag deed. Als de bal met de 
laatste slag in een waterhindernis terecht is  gekomen,  dan  moet  de  vlag worden  
neergezet  op  de  plaats  waar  de  bal  het  laatst  de  grens  van  de water-
hindernis heeft gekruist. 
 

Handicapverrekening Volledige handicapverrekening.  
 

Winnaar De speler wiens vlag het verst staat van de hole waar hij of zij de wedstrijd is 
gestart. 
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