
WALZ 
 
De spelvorm van de Walz is als volgt: 
 
op groen telt de beste score  
op licht oranje tellen de twee beste scores 
op blauw tellen alle drie de scores 
op groen telt dan weer de beste score etc. etc 
 
Op  de   scorekaart   wordt   per   hole   behalve   de   brutoscore(s)   en   de   bijbehorende 
Stablefordpunten eveneens genoteerd van welke spelers de score is gekozen (bijv. A, of 
A&C, of A,B&C). bv. 6/4 
Er is geen minimaal aantal scores per speler vereist. 
 
De hcp. verrekening is voor ieder 90 % van haar playing hcp. (staat op de kaart) 
Let even op, op welke hole je start i.v.m. het aantal te noteren scores. 
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