
 

 

Update: invullen van een Q-kaart bij het WHS 
 
Bij het invullen van een geldige Q-kaart voor het WHS en het berekenen van het dagresultaat zijn een 
aantal punten van belang. Deze worden hier kort toegelicht. 
In het WHS draait het om de bruto scores per hole en niet om behaalde stableford punten. Er wordt 
gekeken naar de Aangepaste Bruto Score (de bruto holescores met een maximum van een netto double 
bogey per hole). Elke Aangepaste Bruto Score wordt omgerekend tot een 18-holes resultaat op een 
standaardbaan: het dagresultaat. 

 
4 belangrijke punten om te onthouden: 

1. Het is belangrijk dat je op een scorekaart bij een hole geen “streep” meer invult. 

 

2. Bij een Stableford of Tegen par/bogey wedstrijd wordt men nog steeds geacht om de bal op te pakken 

op een hole als er op deze hole niet meer gescoord kan worden. 

Men noteert in plaats van een “streep” een “11”. De computer noteert op die hole dan voor 
handicapdoeleinden een netto dubbele bogey voor de speler. Een netto double bogey is de eerste 
score die geen Stablefordpunten oplevert. 
 

3. Bij een strokeplay wedstrijd moet men altijd de bruto holescore invullen.  

Als men in de spelvorm strokeplay een heel hoge score maakt, bijvoorbeeld een 11, dan noteert de 
computer op die hole voor handicapdoeleinden een netto dubbel bogey. 
 

4. Bij Q-kaarten gespeeld in het buitenland is het belangrijk dat ook de Course Rating en Slope Rating 

van de baan ingevuld worden in het systeem. 

Voorbeeld 
 
Hieronder zien we een scorekaart van een speelster met handicap 19 die in een Stableford-ronde 23 
slagen meekreeg (dat wil zeggen: haar Course Handicap in de ronde was 23). Hoe kom je tot de 
Aangepaste Bruto Score van deze ronde? (De computer berekent zowel de Bruto Aangepaste Score als 
het dagresultaat, maar hier leggen we uit hoe het werkt.) 
Zie de vet gedrukte stroke index: op die holes krijgt de speelster twee slagen, op de andere holes één slag. 
Ze heeft haar scores genoteerd (met op een paar holes een "streep" waar je voortaan een 11 moet gaan 
invullen). De slechte holescores worden omgerekend naar netto dubbele bogeys. Op hole 2 heeft ze een 
streep en die wordt omgerekend naar een 9. Dat is een netto double bogey voor deze speelster omdat ze 
op deze hole twee slagen krijgt. De Aangepaste Bruto Score is in dit geval 98. Zodra je de Aangepaste 
Bruto Score weet, kun je aan de hand van de CR en SR het dagresultaat berekenen. 
 

 
 
Bij een Stableford of Tegen par/bogey wedstrijd hier een “11” invullen. 


