
STABLEFORD in het WHS tijdperk 
 

DE BAL OPNEMEN ZODRA U GEEN STABLEFORD PUNTEN MEER KUNT SCOREN ! 

 

Sinds de invoering van het WHS krijgt de Regelcommissie steeds vaker klachten over Slow Play 

tijdens Stableford wedstrijden en discussies tijdens de ronde wanneer de bal wel, maar vooral niet 

meer opgenomen mag worden. Wat is hier aan de hand? 

 

Er is helemaal niets veranderd aan de speelwijze van een Stableford ronde. 

De bal moet nog steeds opgenomen worden zodra u volgens uw BAAN handicap geen Stableford 

punten meer kunt scoren. 

 

Er is alleen een verandering in het schrijfwerk voor een hole van 0 Stableford punten. 

In de kolom van het aantal slagen per hole schrijft u geen streep, kruis of nul meer. Het WHS leest dit 

nl. als een hole die niet is gespeeld, waardoor de totaal score niet verwerkt kan worden in de 

handicap software. 

 

U speelt de ronde met de handicapslagen van uw BAAN handicap.  

Indien de wedstrijd een Playing handicap (bijv. van 95%) kent, dan berekent de software vanzelf de 

aanpassing voor wedstrijduitslag.  

 

Na opnemen van de bal schrijft u nu in de kolom van het aantal slagen per hole het volgende. 

1.  Snel en simpel : het cijfer 11. 

     De software weet nu dat dit een gespeelde hole is met 0 Stableford punten en zal dit cijfer 11  

     automatisch omzetten naar het getal zoals hieronder genoemd. 

2.  Wat minder snel voor sommigen : de som van (par + 2 + uw handicapslagen voor die hole).   

     Ook dan weet de software dat dit een gespeelde hole is met 0 Stableford punten. 

3.  Tenslotte noteert u op iedere hole natuurlijk ook nog steeds de Stableford punten 0,1,2,3 etc. 

 

Wat u speelt in Stableford is dus niet altijd meer hetzelfde als wat u schrijft in de kolom van het aantal 

slagen van de hole.  Ondanks het opnemen van uw bal, schrijft u dus toch een aantal slagen op 

zonder dat u al deze slagen heeft gespeeld. 

 

Stableford blijft een spelvariant waarbij de speler de hole niet verder speelt dan nodig is en 

hiermee wordt Slow Play tijdens een Stableford wedstrijd voorkomen. 
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