WHS: hoe zit het met de wedstrijdscore, de Q-kaarten en de handicapberekening?
In het World Handicap System, ofwel het WHS, wordt de score ‘netto double bogey’ gebruikt voor de
handicap berekening (zie ook: FAQ – Wat is ‘Netto Double Bogey’?).
Een qualifying score is een score die kan worden gebruikt voor de handicapberekening.
Matchplay kan nooit een score opleveren die gebruikt kan worden voor de handicapberekening.
Qualifying scores kunnen alleen worden gehaald als er Stroke play wordt gespeeld.
Bij Stroke play moet altijd worden uitgeholed om tot een score te kunnen komen.
Dat kan betekenen dat de speler erg veel slagen nodig heeft om uit te kunnen holen. Bijvoorbeeld als
er meerdere slagen nodig zijn om een diepe bunker uit te komen. Dat kost tijd en levert vertraging
op voor de achteropkomende flights.
Om dat te voorkomen, wordt vaak een andere vorm van Stroke play gespeeld, namelijk ‘Stroke play –
maximum score’. Per hole geldt er dan een maximumaantal slagen.
Als er niet kan worden uitgeholed binnen dat maximumaantal slagen, moet de speler de bal
oppakken en als score het maximumaantal slagen noteren.
Een Stableford wedstrijd is dus een ‘Stroke play – maximum score’ wedstrijd. Als de speler geen
punten meer kan scoren, moet de bal worden opgepakt. De speler kan geen punten meer scoren, als
hij twee slagen meer nodig heeft dan zijn eigen handicap. Ofwel, de maximum score in een
Stableford wedstrijd is ‘netto double bogey’.
Er zijn ook andere vormen van ‘Stroke play – maximum score’, waarbij de Wedstrijdcommissie
bepaalt wat de maximum score moet zijn. Dat kan bijvoorbeeld 2 x par + 1 zijn.
Op een par 4 wordt de maximumscore dan 9.
Voor alle deelnemers geldt in dat geval dezelfde maximum score, ongeacht de handicap van de
speler.
Stroke play en handicapberekening
Als er een ‘zuivere’ Stroke play wedstrijd wordt gespeeld, moet de speler altijd uitholen, ongeacht
het aantal slagen wat daarvoor nodig is.
Als het tegenzit, kan dat betekenen dat de speler 12 slagen nodig heeft op een par 4.
De wedstrijdscore op die hole is voor deze speler 12.
Voor de handicapberekening wordt deze score automatisch omgezet naar de maximumscore die
geldt binnen het WHS, en dat is ‘netto double bogey’.
De score voor de wedstrijd hoeft daarom niet hetzelfde te zijn als de score die meetelt voor de
handicapberekening.

