
Spelers, 

 

Betreft: Scorekaarten invullen. 

 

Het aantal gemaakte fouten zou best wat minder kunnen.  

Dat is o.a. te  bereiken door: 

1. De kop van de kaart volledig in te vullen. Datum, Starttijd, Resultaat, EGA en Playing 

handicap. 

2. Naam van de speler en de marker met voornaam en volledige achternaam invullen. 

3. Schrijf duidelijk en voor iedereen leesbaar. 

4. Geef in de indexkolom op de juiste manier aan ( zie volgende alinea) hoeveel slagen je mee 

krijgt op de betreffende hole. Doe dit voor je kaarten gaat ruilen. 

5. Roep op de baan luid en duidelijk je behaalde slagen op de betreffende hole en controleer al 

bij de geringste twijfel met je marker. (geen gezeur achteraf over het aantal behaalde slagen) 

6. Gebruik een goed gummetje alvorens je fout te herstellen. 

7. Tel de score (slagen) of Stableford (indien van toepassing) punten goed op.  

8. Neem de UIT punten over op het middenblad van je scorekaart onder de IN punten. Tel deze 

2 op voor de totaal score en neem dit over in het Resultaat bovenaan het eerste blad van je 

scorekaart. 

9. Controleer over en weer of wat speler en marker hebben ingevuld juist is. 

10. Marker en speler plaatsen hun handtekening voor het juist invullen van de scorekaart.  

 

Playing handicap in de stroke index kolom aangeven. 

Geef in de Stroke Index kolom goed aan, op basis van je Playinghandicap, hoeveel slagen je mee 

krijgt per hole. Doe dat volgens het systeem zoals onze golfpro Vasco het zijn leerlingen leert. 

De moeilijkste hole heeft de laagste index en de makkelijkste hole de hoogste index. 

Dus op de baan van OOKmeer heeft hole 2 een  index 1 en hole 16 een index van 18. 

Per hole geef je aan hoeveel slagen je daar extra hebt. Doe het als volgt: 

• 1 slag mee, dan een streepje | links van het indexcijfer. Werk de kaart af tot je je Playing 

Handicap hebt bereikt of index 18. Is je Paying Handicap hoger dan 18 ga dan weer verder 

te beginnen met index 1 

• 2 slagen mee, dan nog een  streepje rechts | van het indexcijfer. Is je Paying Handicap hoger 

dan 36 ga dan weer verder te beginnen met index 1  

• 3 slagen mee, dan een diagonale streep / door het indexcijfer. 

 

Doe het altijd zo. Je marker zal je er dankbaar voor zijn. Ook degene die de kaarten verwerkt is je er 

dankbaar voor. Het voorkomt verkeerd uitgerekende stabeleford punten.  

 

Uw inklopper van de score kaarten, 

 

Bram van de Kreeke 

 


