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

 
Speelwijze Een  wedstrijdvorm,  waarbij  elke  speler  speelt  tegen  de  par  van  de  ‘Vos’. De 

spelers dienen, per hole, hun netto score te  vergelijken  met  de  par  van  de  
‘Vos’.  Vermelding  op  de  scorekaart  door de 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 alleen 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 
netto score van de ‘Vos’.  Elke hole waarvoor een speler  het bruto aantal slagen 
niet laat vermelden wordt beschouwd als een verloren hole (min). 
 

Handicapverrekening Zowel  de ‘Vos’  als  de  overige  deelnemers  krijgen  een  aantal  slagen  dat  gelijk  
is  aan  hun  playing handicap. De nettoscore is de brutoscore minus het aantal 
handicapslagen toegekend volgens de stroke index van de hole. 
 
Noot: In geval van de Pro-Cup is de professional de ‘Vos’. De professional ontvangt 
geen handicapslagen. 
 

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