
Hoe worden handicapslagen verdeeld? 
 
Als een golfer een qualifying kaart wil lopen om aan de handicap te werken, kan de speler op 
de handicaptabel van de golfclub de ‘Course handicap’ vinden. 
Er is een tabel voor mannen en een tabel voor vrouwen. Er is een tabel voor 9-holes en een 
tabel voor 18-holes. Elke tabel is onderverdeeld in de tee-kleuren. 
In de tabel staat het aantal slagen dat de speler op die golfbaan meekrijgt voor een bepaalde 
tee-kleur en voor het aantal holes.  
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de golfbaan, kunnen dat meer of juist minder 
handicapslagen zijn dan de exacte handicap van de speler.  
 
Stel, dat een speler in de handicaptabel heeft gezien dat hij/zij op deze golfbaan een Course 
handicap heeft van 40 als er 18 holes worden gespeeld. 
De speler krijgt 40 handicapslagen extra. De Koepel is een par 70 golfbaan, dus als de speler 
18 holes kan spelen in totaal 70 + 40 handicapslagen = 110 slagen, heeft deze speler precies 
de eigen handicap gespeeld.  
 
Bij ‘zuivere’ stroke play, dus als een speler móét uitholen ongeacht het aantal slagen, is dat 
de rekensom. De bruto score is 110, de netto score is 110 – 40 handicapslagen = 70. 
Vaak wordt ‘beperkte’ stroke play gespeeld, waarbij de speler een maximum aantal slagen 
heeft per hole. Lukt het niet om uit te holen in het maximum aantal slagen, dan moet de 
speler de bal oppakken en het maximum aantal slagen op zijn scorekaart noteren. 
 
Bij ‘beperkte’ stroke play worden de handicapslagen evenredig verdeeld over de holes. Met 
een Course handicap van 40, heeft de speler op elke hole in ieder geval 2 handicapslagen.  
De 4 handicapslagen die overblijven, zijn voor de moeilijkste holes. 
 
Elke hole heeft een ‘Stroke-index’. De moeilijkste hole heeft Stroke-index 1, de makkelijkste 
hole heeft Stroke-index 18. 
 
De 4 handicapslagen die de speler nog overhad, gaan naar de holes met Stroke-index 1 tot 
en met Stroke-index 4.  
De speler heeft dus 3 handicapslagen op de holes met Stroke-index 1 t/m 4, op alle andere 
holes heeft de speler 2 handicapslagen.  
 
Een andere speler, een ander voorbeeld. 
Deze speler heeft op de tabel gezien dat hij/zij op deze golfbaan een Course handicap heeft 
van 32 als er 18 holes worden gespeeld. 
Op de 14 holes met de laagste Stroke-index (S.I. 1 t/m 14) heeft de speler 2 handicapslagen. 
Op de vier holes met de hoogste Stroke-index (S.I. 15 t/m 18) heeft de speler nog maar 1 
handicapslag.  
 
 
 


