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1. Wat is een Acceptable Score?
Een Acceptable Score is elke score die gemaakt wordt in een Qualifying Wedstrijd of tijdens het
spelen van een ronde met een Qualifying Kaart (Q-kaart).

2 Wat is een Qualifying Ronde?
Een Qualifying Ronde is elke ronde gespeeld in een Qualifying Wedstrijd of een ronde met een
Qualifying kaart.

3. Wat is een Qualifying Kaart (Q-kaart)?
Een Q-kaart is een op speeldatum en tijd geregistreerde scorekaart. Een score die na voorafgaande
aanmelding met een Q-kaart wordt gemaakt onder “Qualifying Condities” is een “Acceptable Score”
De spelvorm bij het spelen met een “Q-kaart” is Stableford. Het aanmelden voor het spelen van een
Qualifying ronde met een Q-kaart geschiedt op een van onderstaande wijzen:
• Na afspraak met de marker op de 1e tee. Daarbij duidelijk afspreken welke holes, hoeveel
holes en welke kleur tee
• Na aanmelding via de Golfzuil
• Na aanmelding via de Mobiele Web App van E-Golf4U
• Na aanmelding via de app-GOLF.NL

4. Wat wordt verstaan onder Qualifying Condities?
Van Qualifying Condities is sprake als tijdens het spelen van de ronde aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• De ronde wordt gespeeld op een baan van een club die lid is van de NGF, een door de NGF
goedgekeurde baan, of van een club/vereniging in de hele wereld die is aangesloten bij een
door de EGA erkende zusterorganisatie.
• De ronde wordt gespeeld op een Gemeten Baan vanaf officiële Afslagen.
• De Gemeten Baan heeft een totale lengte over 18 holes van tenminste 2750 meter of 1375
meter over 9 holes.
• De baan heeft een door de betreffende Golffederatie vastgestelde Course en Slope Rating voor
de betreffende afslagen.
• De lengte van de baan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over 9
holes met de lengte van de Gemeten Baan.
• De teemarkers staan niet meer dan 10 meter voor of achter de meetsteen
• De Golfregels zoals vastgesteld door R & A Rules Limited en de Plaatselijke Regels (Local
Rules) van de Club zijn van kracht.
• De spelvorm is individueel Strokeplay, individueel “tegen PAR”, of individueel Stableford.
• Bij PAR- en Stablefordwedstrijden is de Handicapverrekening 100% van de Playing
Handicap. In de VS zijn ook bepaalde vormen van Matchplay qualifying.
• De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een Marker. Een Marker moet zijn geslaagd voor
het Regelexamen.
Voor Par 3 banen geldt – behalve de hierboven genoemde eisen - een door de NGF gemeten lengte
van tenminste 1375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes

5. Aan welke eisen moet een Q-kaart voldoen?
Het spelen met een Q-kaart moet vóórafgaande aan de ronde zijn aangemeld. De Q-kaart moet alle
benodigde gegevens bevatten, zoals:
• Naam en lidcode speler;
• Handicap Index en Course Hcp (baanhandicap);
• Wedstrijdvorm (bij Q-kaarten vrijwel altijd stableford);
• Datum en tijd;
• Naam Marker;
• Handicap Index Marker;
• Kleur tee;
• Indien gespeeld in het buitenland altijd Slope Range, Course Range en PAR van de baan
vermelden.
• Uitslag na het spelen.

6. Kan iedereen een Q-kaart spelen?
Iedereen die met goed gevolg het Regelexamen heeft afgelegd en tenminste in het bezit is van
Baanpermissie mag een Q-kaart spelen

7. Op welke wijze kan ik een Q-kaart spelen zonder gebruik te maken
van apps?
Er zijn 2 manieren om een Q-kaart te spelen, t.w.:
1. Gewoon inloggen in de golfzuil en aanmelden voor het spelen van een Q-kaart voor een 9
holes of 18 holes ronde. Na afloop de scores invoeren via de golfzuil. De kaart hoeft u niet in
te leveren en niet te bewaren.
2. Een afspraak maken op de 1e tee met de marker dat u een qualifying ronde loopt over 9 of 18
holes. Na afloop moet u zich in de golfzuil eerst aanmelden voor het spelen van een Q-kaart
(uiteraard voor de holes die u gespeeld heeft). Daarna verlaat u het programma en logt
vervolgens weer in om de scores in te voeren. De kaart hoeft u niet in te leveren en niet te
bewaren.

8. Kan de Mobiele Web App van E-Golf4u worden gebruikt voor het
spelen van een Q-kaart?
Ja, Deze app is zeer geschikt voor het spelen van een Q-kaart. U kunt de Mobiele Web App van EGolf4u zowel voor het aanmelden van het spelen van een Q-kaart als voor het invoeren van de scores
gebruiken. De app is gekoppeld aan het Handicapprogramma. Zodra u inlogt voor het spelen van een
Q-kaart, komen de gegevens in het handicapprogramma te staan. Na afloop van de ronde kunt u de
scores digitaal via de app invoeren of via de golfzuil. Dat laatste alleen als op de eigen baan is
gespeeld. De app kan niet in het buitenland worden gebruikt.

9. Kan de app GOLF.NL worden gebruikt voor het spelen van een Qkaart?
Ja, deze app voldoet uitstekend. Geschikt voor eigen baan en “vreemde”banen. Kan niet worden
gebruikt in het buitenland. U kunt zich zowel aanmelden voor het spelen van een Q-kaart als het
invoeren van de scores. Nadat u de scores heeft ingevuld en doorzendt naar de NGF, stuurt de NGF de
de marker een email en pas als de marker akkoord gaat wordt de kaart door de NGF doorgestuurd naar

ons handicapprogramma. U moet de scores via de app invoeren. Op een andere wijze kan het niet. Let
op dat u de juiste marker kiest. Als u de verkeerde marker kiest dan zendt de NGF een email naar die
marker en die gaat echt niet akkoord als hij u niet kent. U heeft dan een probleem en uw programma
zit vast. Alleen de redactie van GOLF.NL kan dat probleem voor u oplossen.

10. Hoe kan ik de Mobiele Web App van E-Golf4u downloaden op mijn
smartphone?
Download procedures staan vermeld op de website van de Groene Ster in “veel gestelde vragen”onder
het alineahoofd “Algemeen”

11. Hoe kan ik de app-GOLF.NL downloaden op mijn smartphone?
Ga naar www.golf.nl en vervolgens naar “app”. U vindt de app ook in de app stores, zowel voor iOS
als voor Android smartphones.

12. Wat moet ik doen als de golfzuil buiten bedrijf is en toch een Qkaart wil spelen?
Na afloop een papieren kaart inleveren bij de handicapcommissie die voor verdere verwerking
zorgdraagt. U kunt natuurlijk ook de GOLF.NL app gebruiken.

13. Ik meld mij aan voor een Q-kaart via de golfzuil en kan de naam
van de marker niet vinden.
In dat geval het lidnummer of GSN-nummer van de marker invoeren.

14. Ik speel op een andere (“vreemde”) baan. Hoe meld ik een Q-kaart
aan?
U heeft een scala aan mogelijkheden.
• U spreekt op de 1e tee met uw marker af om een qualifying ronde te spelen en daarbij gebruikt
u een gewone scorekaart (zie pt. 4). De scores voert u zo snel mogelijk in. Dat kan via onze
website. Inloggen “via “leden”, vervolgens naar “E-Golf4U “gaan en daarna naar “kaarten”.
Als de marker geen lid is van de Groene Ster, vermeldt u naam (eventueel lidnummer) en
exact hcp in de kolom “Opmerking” Daarna kunt u alle gegevens en de scores invoeren.
• U maakt gebruik van de app-GOLF.NL
• U maakt gebruik van de Mobiele Web App van E-Golf4U. (waarschijnlijk kan dat alleen als
ook die vreemde baan met E-Golf4U werkt).
• Als deze club eveneens met E-Golf4U werkt, dan kunt u de kaart ook aanmelden via de daar
aanwezige golfzuil. Het invoeren van de scores kan echter alleen als “vreemde kaart”via de
website van De Groene ster (inloggen bij leden, naar E-Golf4U, naar “kaarten”).

15. Kan ook in het buitenland een Q-kaart worden gespeeld?
Ja, u kunt op elke baan waar ook ter wereld een Q-kaart spelen: Voorwaarde is wel dat de baan is
aangesloten bij een overkoepelende organisatie. Op de Q-kaart vermelden de Par, de Slope Range en
de Course range van de baan.

16. Is het mogelijk om op een Par 3 baan een Q-kaart te spelen of deel
te nemen aan een Qualifying wedstrijd?
Ja, er zijn Par 3 banen waarop het is toegestaan om een WHS-handicap te verkrijgen dan wel aan te
passen door het spelen van een Q-kaart. De baan moet goedgekeurd zijn door de NGF en de door de
NGF gemeten lengte moet minimaal 1375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes bedragen. Er
moet worden voldaan aan de Qualifying Condities.

17. Mag op dezelfde dag meerdere malen een Q-kaart over 9 holes
worden gespeeld?
Ja, U mag op dezelfde dag meerdere malen een qualifying ronde worden gespeeld over 9 holes.
Echter, het is niet toegestaan om een 18 holes ronde op te splitsen in twee qualifying 9-holes rondes.
Op de 1e tee moet een duidelijke afspraak worden gemaakt of u 9-holes of 18-holes qualifying ronde
speelt. Niettemin mag u aansluitend op een qualifying 9 holes ronde op West best weer een 9-holes
qualifying ronde op Oost spelen, maar dan moet u dat wederom op 1e tee (i.c. hole 10) met uw marker
afspreken. Na afloop moet u beide rondes afzonderlijk aanmelden via de golfzuil en vervolgens van
beide rondes afzonderlijk de scores invoeren.
Dit laat onverlet dat ook gebruik gemaakt kan worden van apps.

18. Mag op dezelfde dag meerdere Q-kaarten worden gespeeld?
Ja, u mag – in willekeurige volgorde – op dezelfde dag een Q-kaart over 9 holes en een Q-kaart over
18 holes spelen. U mag ook meerdere malen op dezelfde dag Q-kaarten over 9 holes en/of 18 holes
spelen.

19. Wat moet ik doen als ik tijdens het spelen van een Q-kaart stop
met verder spelen?
Er moet een geldige reden zijn om te stoppen. Bijv. een blessure die verhindert om verder te spelen.
Invallende duisternis of onweer zijn ook geldige redenen. Gemaakte scores altijd invoeren. Als u 9
holes of meer heeft gespeeld, dan moet u de kaart gewoon inleveren. De software vult de ontbrekende
holes automatisch aan en berekent vervolgens uw nieuwe handicap. Bij minder dan 9 holes wordt de
kaart niet geaccepteerd door de NGF en heeft dus geen gevolg voor uw handicap.

20. Wat moet ik doen als ik mij wel heb aangemeld voor een Q-kaart
maar besluit om niet te spelen?
•
•
•

Als u gebruik maakt van de app-GOLF.NL dan kunt u gewoon afbreken.
Als u een afspraak op de 1e tee heeft gemaakt, dan kunt u gewoon stoppen.
Als u zich aangemeld heeft via de golfzuil of de Mobiele Web App van E-Golf4U, dan zo
laten
De NGF accepteert de kaart niet. Dat heeft dus geen gevolg voor uw handicap.

21. Moet de score van een Q-kaart altijd worden ingevoerd?
Ja, U bent verplicht om na een qualifying ronde de scores digitaal in te voeren. Dat kan via de zuil, via
de app GOLF.NL of de mobiele web app van E-Golf4U.

22. Moet een Q-kaart worden ingeleverd bij de Handicapcommissie?
Neen, scorekaarten worden niet meer ingeleverd bij de handicapcie en worden ook niet meer bewaard.

23. Kan de handicapcommissie een kaart afkeuren?
Ja, dat kan. De handicapcie kan om bepaalde redenen een Q-kaart Non Qualifying maken. In dat geval
wordt de kaart verwijderd uit het database bestand van de NGF.

24. Hoe verkrijg ik een WHS handicap?
U moet Golfbaanpermissie hebben om te spelen op onze golfclub en geslaagd zijn voor het
Golfregelexamen. Om een WHS Handicap te verkrijgen moet u uitgaande van handicap 54 een
Stableford score inleveren over een ronde – naar keuze – van 9 of 18 holes. De baan moet qualifying
zijn en de ronde moet worden gespeeld onder Qualifying Condities. Altijd afslaan vanaf de Oranje
tees!! De marker moet geslaagd zijn voor het Regelexamen Als u over 9 holes tenminste 19 Stableford
punten scoort of over 18 holes tenminste 36 Stableford punten, krijgt u WHS hcp 52. Elke Stableford
punt boven de 19 of 36 wordt in mindering gebracht op 52. De procedure is als volgt:
• U kunt gebruik maken van de app GOLF.NL of
• U gebruikt een gewone scorekaart en maakt op de 1e tee een afspraak met uw marker om een
qualifying ronde te spelen over 9 of 18 holes. Scores na afloop invoeren in de zuil
De NGF berekent in voorkomend geval uw handicap.

25. Is de Handicapcommissie bevoegd om disciplinaire maatregelen te
treffen als ik mij niet houd aan het gestelde in Rules of Handicapping?
Ja, op grond van Rules of Handicapping heeft de handicapcommissie de bevoegdheid om disciplinaire
maatregelen te treffen als u – bij herhaling – opzettelijk van voorgeschreven procedures afwijkt en uw
plichten niet nakomt. In voorkomend geval heeft de handicapcommissie de bevoegdheid om door
middel van Penalty Scores uw handicap te verlagen of verhogen en u zelfs voor een bepaalde periode
uw handicap in te trekken of op te schorten.

De Regel & Handicapcommissie.

