
 
DQ EN SCOREKAARTEN 

 

Kan het zo zijn dat het digitale tijdperk, het belang van de geschreven scorekaart heeft doen vervagen? 

Het lijkt er vaak wel op. Bij iedere wedstrijd ziet de wedstrijdleiding te vaak dat de geschreven scorekaart 

als een niet noodzakelijk sluitstuk van de wedstrijd wordt gezien. Zeker wanneer spelers hun score al 

digitaal hebben ingevoerd lijkt die scorekaart eigenlijk nog maar een papieren aanhangsel en wordt er 

meer dan eens verbaasd gekeken wanneer spelers gevraagd wordt deze scorekaart in te leveren. 

 

In de golfregels van de R&A en de EGA heeft de scorekaart echter nog wel degelijk een prominente 

plaats in Regel 3.3b. 

In deze regel staan de verantwoordelijkheden van zowel de speler als de marker: hoe de scorekaart 

ingevuld, ondertekend en vooral ingeleverd dient te worden. 

De verantwoordelijkheid voor de speler heeft een groot gewicht gezien de straf die staat op overtreding: 

DISKWALIFICATIE! 

Ook is de R&A duidelijk over het moment waarop de scorekaart ingeleverd en daarmee definitief is: 

“Returning of Score Card. A player’s score card is deemed officially returned to the Committee 

 when the player has left the recording office/area. ”  

 

Op het moment dat een speler de wedstrijdkamer verlaat na inlevering van zijn/haar scorekaart is de 

scorekaart dus definitief en mag er vanaf dat moment niets meer aan de scorekaart gewijzigd worden: 

geen correcties, geen toevoegingen, geen doorhalingen. Een te laag aantal slagen op een hole, een 

ontbrekende handtekening etc. resulteren helaas in een DQ.  

Geen wedstrijdleider mag hier reglementair gezien nog iets aan verhelpen. Het heeft dus echt geen zin 

om de wedstrijdleiding te overtuigen dat een onfortuinlijke vergissing nog best gecorrigeerd kan worden. 

De R&A heeft de Commissie hier namelijk ook een verantwoordelijkheid gegeven t.o.v. van spelers met 

wel een correct ingevulde scorekaart. Een precedent scheppen is hier echt misplaatst. 

 

En werkelijk, een DQ is ook voor de commissie een teleurstelling wanneer wij een speler deze 

mededeling moeten geven: een smetje op de wedstrijd!  

Daarom vragen wij alle spelers om de scorekaart weer als prioriteit voor een goede afsluiting van een 

wedstrijd te zien. 

 

Een digitale score moet gezien worden als een bijkomend gemak voor speler en wedstrijdleiding. Deze 

digitale score mag wel door de wedstrijdleiding gecorrigeerd worden aan de hand van hetgeen op de 

scorekaart staat vermeld (omgekeerd is dit dus niet toegestaan). 

 

De enige basis van een wedstrijdresultaat zijn de duidelijk geschreven resultaten en handtekeningen op 

de scorekaarten. 

 

Namens de Regelcommissie 

Janneke Marijnen 

26 april 

 

 

 

 


