
Wat is ‘Netto Double Bogey’? 
 
In het World Handicap System, ofwel het WHS, wordt de score ‘netto double bogey’ belangrijk voor 
de handicap berekening. Dit blijkt veel vragen op te leveren.  
De term ‘netto double bogey’ stap voor stap. 
 
Bruto score en netto score 
De bruto score is het totaal aantal slagen die een speler gebruikt tussen de afslag en het uitholen. De 
opgelopen strafslagen worden daarin meegeteld. 
Als van de bruto score de handicap wordt afgetrokken, blijft de netto score over. 
Voorbeeld: 
Op een par 4 heeft een speler twee handicapslagen.  
De speler heeft zes slagen nodig om uit te holen.  
De bruto score is 6, de netto score is 6 – 2 handicapslagen = 4.  
 
Bogey en double bogey 
Een professionele speler met handicap 0, moet een par 4-hole in 4 slagen kunnen uitholen. 
Heeft de speler 5 slagen nodig, dan wordt dat een ‘bogey’ genoemd. 
Heeft de speler 6 slagen nodig, dan zijn dat twee slagen boven par. Dat is een double bogey. 
 
Een speler met playing handicap 36, mag in vergelijking met de professionele speler op elke hole 2 
slagen meer gebruiken. Als die speler zijn eigen handicap haalt, doet hij dus 6 slagen over een par 4. 
De bruto score is 6, de netto score is 6 – 2 handicapslagen = 4. 
Heeft de speler 7 slagen nodig om uit te holen op een par 4, dan is de bruto score 7.  
De netto score is 7 – 2 handicapslagen = 5.  
De netto score van de speler komt overeen met een bogey van de professionele speler. Met andere 
woorden, de speler heeft een ‘netto bogey’ gescoord. 
 
Netto double bogey 
Heeft een speler 2 slagen bóven zijn handicap nodig om uit te holen, dan scoort hij op die hole een 
‘netto double bogey’. 
Voorbeeld: 
Op een par 4 heeft een speler 2 handicapslagen. De speler heeft 8 slagen nodig om uit te holen. De 
bruto score op die hole is dus 8. De netto score is 8 – 2 handicapslagen = 6.  
De netto score komt overeen met een double bogey van de professionele speler. Met andere 
woorden, de speler heeft een ‘netto double bogey’ gescoord. 
 
Netto double bogey vergeleken met Stableford 
In het Stableford systeem krijgt een speler 2 punten als hij kan uitholen in precies het aantal slagen 
dat hij volgens zijn handicap heeft. Heeft de speler 2 handicapslagen op een par 4, dan worden er 2 
punten gescoord als de speler kan uitholen in 6 slagen. 
Heeft de speler één slag meer nodig, dus 7 slagen, dan scoort hij nog 1 punt. 
Bij twee slagen meer, 8 slagen, worden er geen punten meer gescoord. 
 
Een bruto score van 8 slagen, is voor deze speler een netto score van 8 – 2 handicapslagen = 6. 
 
Netto double bogey is het aantal slagen waarbij geen Stablefordpunten meer worden gescoord. 
 
Voor de handicapberekening geldt ‘netto double bogey’ altijd als de maximumscore op een hole. 
 
 


