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WHS in wedstrijden GC Hitland. 
 

Wat moet er bij Stableford ingevoerd worden waar voorheen een nul of een streep op de kaart gezet werd? 

• De speler moet vanaf 1 maart altijd een bruto score per hole noteren. 

• Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan 

noteert hij of zij een netto dubbel bogey. 

• Een netto double bogey = de par van de hole + 2 + handicapslagen voor die hole (of simpeler gezegd, de 

laagste score waarbij je geen Stablefordpunten meer krijgt). 

• Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan moet hij/zij een 

11 invullen.  De WHS-software zal deze 11 voor handicapdoeleinden automatisch terugbrengen naar een 

netto dubbel bogey. 

 

Noot 1: Als er bij een Stableford-wedstrijd op de club gebruik gemaakt wordt van een ‘handicap allowance’ die niet 

100% is, zorg dan dat de spelers wat betreft het oppakken van de bal rekening houden met de baanhandicap en niet 

met de playing handicap. Bij een wedstrijd met handicapverrekening moet op de wedstrijdkaart altijd de handicap, 

de baanhandicap en playing handicap staan. 

Noot 2: Vanaf 1 maart betekent een ‘streep’ op de kaart: ‘niet gespeeld’.  

Als een speler dus een ronde van 12 holes speelt, moet de speler een ‘streep’ invoeren op hole 13 t/m 18. 

 

Is elke individuele Stableford- of Strokeplay -wedstrijd per definitie qualifying? 

Ja, als de baan Qualifying is mag de commissie een dergelijke wedstrijd niet non-qualifying verklaren, ongeacht de 

handicap allowance die eventueel gekozen wordt. 

 

Hoe om te gaan met de uitslag en de verwerking van de scorekaarten bij een 18-holes Qualifying wedstrijd  die 

gestaakt wordt b.v.  als gevolg van onweer ? 

Alle scores  van spelers die 9 of meer holes gespeeld hebben  tellen mee voor handicapdoeleinden.  

Er is  géén sprake van een wedstrijdresultaat, ook niet over de holes die alle spelers gespeeld hebben.  

Een wedstrijduitslag kan alleen bepaald worden als alle spelers een vooraf bepaalde vastgestelde ronde hebben 

voltooid (dat kan dus zeker ook een ronde over minder dan 18 holes zijn). 

 

Moeten spelers met een handicap hoger dan 36 bij een individuele Stableford wedstrijd teruggezet worden naar 

handicap 36? 

Nee, het is de bedoeling  om alle spelers de mogelijkheid te geven aan clubwedstrijden deel te nemen waarbij zij alle 

slagen krijgen waarop zij recht hebben volgens hun handicap. 

Het is aan de commissie om ervoor te zorgen dat iedere speler van de club een handicap heeft die een goede 

weerspiegeling is van zijn/haar speelsterkte en dan is er geen enkele reden om het aantal slagen van welke speler 

dan ook te limiteren. Wat betreft de wedstrijden zijn er twee opties: 

1. Verruimen van de criteria voor deelname en de spelers het aantal slagen meegeven dat overeenkomt met 

hun baanhandicap. 

2. Een extra wedstrijdcategorie boven handicap 36 in het leven roepen. 

 

Voor vragen kan men terecht bij de H&R commissie. 


