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• Geen categorieën meer, iedereen kan dus een qualifying score of wedstrijdscore 
inleveren over minimaal 9 holes. Alle spelers mogen qualifying scores inleveren.

• Iedereen kan stijgen en dalen in handicap (met een max. van 54,0).

• Mogelijkheid om 10-11-12-13-14-15-16-17 holes te spelen.

• Nieuwe baanhandicaptabellen.

– Anders:

• Een systeem voor iedereen, dus alle baanhandicaps worden hetzelfde 
berekend (ook boven 36,0).

• Tabellen voor 9 holes voor alle spelers omdat iedereen nu ook qualifying
rondes en wedstrijden kan spelen over 9 holes.

• 9-holes course rating toegevoegd in plaats van al verdubbeld naar 18 
holes.

Nieuw per 1 maart



• Playing Conditions Calculation (PCC)

• De PCC zal in fases in werking treden.

– Standaard 18-holes rondes begin maart.

– Voor banen met meer dan 18 holes, waarbij scores over al deze lussen worden 

ingeleverd, kan de PCC nu nog niet voor alle combinaties worden berekend; 

hier wordt aan gewerkt.

• De NGF-software berekent de PCC.

• Een Commissie kan bij de NGF via caddie.ngf.nl een tweede PCC aanvragen, als de 

speelomstandigheden gedurende een dag aanzienlijk veranderen.

• Bijvoorbeeld ochtendronde mooi droog weer zonder wind en ‘s middags flinke storm 

en regen.

Nieuw per 1 maart



• Procedure voor het behalen van 
handicap 54 blijft vrijwel gelijk.

• Eén score inleveren met de slagen vanaf 
handicap 54:

Minimaal 36 Stableford-punten over 

18 holes

of 19 Stableford-punten over 9 holes.

• De eerste handicaps zullen daarna 

berekend worden op basis van deze 

score volgens de WHS-tabel.

Nieuw per 1 maart



Mag een club zelf een logisch eindpunt bepalen?

• Ja, indien een hole duidelijk bij het clubhuis eindigt.

• In alle andere gevallen is goedkeuring van NGF nodig vanwege 
veiligheid en doorstroming in de baan.

• Clubs kunnen voorstellen voor één of meer logische eindpunten in 
de baan insturen per mail. Stuur hierbij een duidelijke 
routetekening mee. Wij nemen dan contact op om te overleggen of 
deze hole/holes aan de gestelde voorwaarden voldoet/voldoen.

Nieuw per 1 maart 10 -17 holes
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Nieuw per 1 maart 10 -17 holes



Welke mogelijkheden biedt deze optie bij renovatie?

• 10-17 holes bij je renovatie, of aanpassing aan een of meerdere holes op 
je baan van minimaal 18 holes voor wat langere duur (meer dan 1,5 
maand):

Voorbeeld 

• 1e 9 holes zelfde.

• 2e 9 holes hole 10 en 11 gerenoveerd.

Nieuw per 1 maart 10 -17 holes



Verkrijgen en toekennen
van een handicap



• Speler heeft code 90.

• Speler heeft alleen bewijs van lidmaatschap.

• Nog geen Golfbaanpermissie en regelexamen gedaan.

Verkrijgen en toekennen van handicap



• De golfprofessional en de baan geven 

Golfbaanpermissie

• Golfbaanpermissie: 

– Etiquette

– Vaardigheid

• Wanneer krijgt iemand 

Golfbaanpermissie op jullie baan? 

Stap 1 - Golfbaanpermissie



• Speler heeft code 55.

• Speler heeft golfbaanpermissie en kan regelexamen hebben gedaan.

Verkrijgen en toekennen van handicap



• Speler heeft code 90 of 55 en had voor transitie een handicap.

• Bestaande leden met 90 of 55: NGF vragen een artificiële score aan te maken.

• Nieuw lid: mismatch bij NGF omdat persoon twee verschillende GSN-nummers heeft

Mail aan app@golf.nl om nummers te koppelen.

Verkrijgen en toekennen van handicap

mailto:app@golf.nl


• Speler heeft GBP en regelexamen.

• Speler levert scores in ter verkrijging van handicap.

• Als speler een eerste score van handicap 54 of beter inlevert, dan wordt dit de 
eerste qualifying score.

• Scores die daarna een dagresultaat (SD) hoger dan 54 hebben, tellen daarna als  
qualifying score mee en de handicap kan dus ook weer stijgen. 

Verkrijgen en toekennen van handicap



• Speler heeft geen handicaprecord, aantal jaren niet gespeeld maar zegt wel handicap te 
hebben gehad.

• Speler GSN-nummer aanvragen; spelers waarvan na 2016 gegevens in de database zijn 
opgenomen blijven bewaard.

To do:

• Golfbaanpermissie invullen.

• Regelexamen.

• Gevolg: speler krijgt “handicap 55”.

• Club kan NGF vragen artificiële score in te voeren.

• Speler krijgt handicap.

Verkrijgen en toekennen van handicap



Speler komt uit buitenland en heeft geen handicaprecord, aantal jaren niet gespeeld maar 
zegt wel handicap te hebben gehad.

• Code 3 reden intreden speler: komt uit buitenland.

• Speler GSN-nummer aanvragen.

• Club kan zelf handicap invoeren via clubsoftware.

• Dit is alleen de bedoeling voor spelers die uit het buitenland komen. Het is niet de 
bedoeling dat deze code wordt misbruikt. Wij monitoren dit actief.

• Speler krijgt handicap.

Verkrijgen en toekennen van handicap



• Speler komt uit buitenland en heeft wel buitenlands handicapbewijs

• Speler GSN-nummer aanvragen

To do:

• Golfbaanpermissie invullen? 

• Regelexamen?

• Digitaal handicapoverzicht van buitenlandse club opvragen en scores invoeren.

• Speler krijgt handicap.

Verkrijgen en toekennen van handicap



• Speler komt over van andere club.

• Club hoeft alleen NAW-gegevens van speler met NGF uit te wisselen, zodat speler NGF-
nummer van club krijgt.

• Als resultaat 90 is, dan is er mismatch tussen gegevens van oude en nieuwe club.

• NGF vragen via mail aan app@golf.nl om NGF-nummer te koppelen aan bestaand GSN-
nummer.

• Oude scores worden in nieuwe handicaprecord opgenomen en nieuwe WHS-handicap 
verschijnt.

Verkrijgen en toekennen van handicap
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• Speler is lid van Nederlandse en buitenlandse club.

• Speler moet in beginsel home club kiezen, want onder het WHS heeft een speler één 
handicap. 

• Speler moet zorgen dat alle scores naar home club gaan 

• De speler moet ofwel zorgen dat zijn niet-home club een goede relatie met de home-club 
krijgt zodat de handicap van de home-club geaccepteerd wordt.

• Als minder gewenste optie kan de speler ook alle scores bij beide clubs inleveren zodat 
de handicaps ook identiek zijn.

Verkrijgen en toekennen van handicap



• Kan onze pro een handicap krijgen?

• Ja, binnen het WHS mag een pro een handicap halen of hebben. 

(Mocht ook al binnen het EGA systeem)

• De pro moet dan lid worden van de club en met een GSN nummer geregistreerd worden

• Zorg dat de handicap wel op een aantal scores is gebaseerd, zodat deze een weergave is 
van de speelsterkte van de speler.

• Geef de pro niet standaard handicap 0, want veel pro’s zullen deze handicap niet 
(kunnen) spelen.

• Je mag zelf bepalen of de pro mag meedoen aan clubwedstrijden.

Verkrijgen en toekennen van handicap



Stap 2 – Naar handicap 54



Verplicht:

• Golfbaanpermissie (55) 

• Golfregelexamen

– Golfregelexamenbewijs uitgeven en bewaren

Qualifying ronde spelen uitgaande van 

handicap 54:

• 19 Stablefordpunten over 9 holes

• 36 Stablefordpunten over 18 holes 

De eerste scorekaart kan digitaal zijn! 

Stap 2 – Naar handicap 54



De weg voor (beginnende) golfers

• Kleur tee kiezen (liefst oranje)

• Baanhandicaptabel bekijken

• Speelt met een marker

• Speler rekent de Stableford-punten 

uit

• Speler levert de scorekaart in

Stap 2 – Naar handicap 54



De eerste scorekaart kan digitaal zijn!

Betekent dat speler direct een handicap 

verkrijgt.

Commissie kan achteraf score verwijderen 

als er iets verkeerd is gegaan met de score.

Dit is dan ook meteen een leerproces voor 

de speler 

Stap 2 – Naar handicap 54





De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Verantwoordelijk voor handicaps

• Ziet toe op qualifying condities (dus ook 

handhaving van de rating-parameters, 

bijv. hoogte rough en breedte fairways)

• Overleg met andere commissies en 

greenkeepers

• Kennis delen over handicapsysteem met 

golfers

• Ambassadeur van het handicapsysteem

• Vertrouwen in de golfer is belangrijk

• Kwaliteit van het handicapsysteem 

behouden

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Verantwoordelijk voor handicaps

• Zorg dat speler juiste handicap heeft en 

behoudt!

• Voorbeeld 1: Speler die altijd wint in 

gezelligheidswedstrijden en handicap 

(kunstmatig) hoog houdt!

• Voorbeeld 2: Speelster haalt in 3 of 4 

wedstrijden minder dan 30 Stableford-

punten (ofwel minimaal 6 slechter dan 

zijn/haar handicap).

• Wat doe je?

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Zorg dat speler juiste handicap heeft en behoudt!

• Voorbeeld 1: Speler die altijd wint in 

gezelligheidswedstrijden en handicap (kunstmatig) 

hoog houdt!

• Antwoord: tussentijdse herziening van handicap.

• Voorbeeld 2: Speelster haalt in 3 of 4 wedstrijden 

minder dan 30 Stableford-punten (ofwel minimaal 6 

slechter dan zijn/ haar handicap)

• Antwoord: Overleg met speelster of zij verhoging 

van handicap wil, zodat zij weer met plezier kan 

meedoen en kans heeft om wedstrijd of prijs te 

winnen.

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Overleg met greenkeeper over 

jaarplanning onderhoud, zodat:

o niet tijdens clubkampioenschappen 

beluchtingsgaten worden aangebracht of 

o een green of tee tijdelijk wordt 

gerenoveerd.

• Overleg met commissies over voorvallen 

voorafgaand of tijdens wedstrijd.

• Voorbeeld 1: 3 bunkers door zware 

regenval onder water.

• Voorbeeld 2: 1 green beschadigd door 

zwijnen of kraaien.

• Wat nu?

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Voorbeeld 1: 3 bunkers door zware 

regenval onder water.

• Bunker als ground under repair (PR F16)

• Voorbeeld 2: 1 green beschadigd door 

zwijnen of kraaien.

• Als putten hierdoor onmogelijk is, dan 

voorafgaand aan wedstrijd tijdelijke green 

(bijv. wintergreen) gebruiken. 

• Betekent goed overleg met greenkeeper en 

wedstrijd- en/of dames-/heren- of 

seniorencommissie.

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Kennis delen over handicapsysteem met  

golfers.

• Geef voorlichting aan spelers:

• Hoe behaal ik een handicap (beginners 

en nieuwe golfers)?

• Hoe kan mijn handicap worden 

aangepast, als ik deze niet (meer) speel?

• Waarom is er een jaarlijkse of 

tussentijdse herziening …

• en wordt mijn handicap aangepast?

• Waarom moet ik zoveel mogelijk scores 

inleveren?

De handicapcommissie



Wat is je rol als handicapcommissie? 

• Wees een ambassadeur van het 

handicapsysteem en vertrouw golfers.

Voorbeeld:

• Speler met handicap 34 leverde 10 

scores in via de app GOLF.NL en was 

gezakt naar handicap 15.

• Handicapcommissie vertrouwde het niet 

en zette handicap terug naar 34.

• Speler belde met NGF.

• Speelde als 15 jaar goed maar leverde 

geen kaarten in, speelde inderdaad zo 

goed en hcp-commissie heeft scores en 

hcp 15 geaccepteerd.

De handicapcommissie



Uitdagingen voor clubs en NGF bij transitie



• PCC - De PCC over 9 holes zou gehalveerd moeten worden. Is nu in orde.

• Terugdraaien van een exceptionele score.

• Invoeren van een penalty score.

Transitie en uitdagingen NGF



• Hoe om te gaan met spelers met weinig scores waarbij een enkele goede score de 
WHS-handicap behoorlijk lager laat uitkomen dan de oude EGA-handicap en 
waardoor de WHS-handicap dus ook geen realistische weerspiegeling van de 
speelsterkte is?

• Beste advies: lever meer scores in, vanaf 9 scores begint de handicap ‘stabiel’ te 
worden, maar het systeem is bedoeld voor 20 scores.

• Moet er toch worden ingegrepen dan zijn er een aantal mogelijkheden:

– De extra verlaging van een eventuele exceptionele score terugdraaien.

– Penalty scores toevoegen rond of net boven de handicap die je voor een 
speler verwacht om wat stabiliteit te geven.

– Niet doen: Handicap aanpassen zoals men dat gewend was, want daarmee 
zet je eerdere scores eigenlijk buiten spel.

Voorbeeld: weinig scores, te lage handicap



• Hierbij een speler met EGA-handicap 11,1 en een WHS-handicap van 3,9:

• Terugdraaien van de exceptionele score + handicapaanpassing van 5 punten:

• Eerdere scores worden hiermee irrelevant en handicap kan opeens hard stijgen.

Voorbeeld: weinig scores, te lage handicap (2)

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Extra 

Verlaging
Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5.9 -1 4.9 3.9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18.3 -1 17.3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16.5 -1 15.5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13.1 11.1 11,1

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Commissie 
Aanpassing

Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

7 03-01-2020 73.3 128 15 93 30 17,4 17,4 14,2 -

6 02-01-2020 73.3 128 14 93 29 17,4 17,4 13,2 -

5 01-01-2020 73.3 128 13 93 28 17,4 17,4 10,9 -

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5,9 5 10,9 9,9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18,3 5 23,3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16,5 5 21,5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13,1 13,1 11.1 11,1



• Hierbij een speler met EGA-handicap 11,1 en een WHS-handicap van 3,9:

• Terugdraaien van exc. score + toevoegen ‘penalty scores’ ~ oude EGA-handicap:

Voorbeeld: weinig scores, te lage handicap (3)

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Extra 

Verlaging
Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5.9 -1 4.9 3.9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18.3 -1 17.3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16.5 -1 15.5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13.1 11.1 11,1

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Extra 

Verlaging
Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

10 03-01-2020 73.3 128 10 86 32 11,2 11,2 9,4 -

9 03-01-2020 73.3 128 10 86 32 11,2 11,2 9,4 -

8 03-01-2020 73.3 128 10 86 32 11,2 11,2 8,6 -

7 03-01-2020 73.3 128 10 86 32 11,2 11,2 8,6 -

6 02-01-2020 73.3 128 8 86 30 11,2 11,2 7,6 -

5 01-01-2020 73.3 128 7 86 29 11.2 11,2 5,9 -

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5.9 5.9 4,9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18.3 18.3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16.5 16.5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13.1 11.1 11,1



• Hierbij een speler met EGA-handicap 11,1 en een WHS-handicap van 3,9:

• Terugdraaien van de exceptionele score + toevoegen ‘penalty scores’:

• Hoe bepaal je de hoogte van deze ‘penalty score’? Hier gekozen voor een quasi 
gewogen gemiddelde van de bekende scores.

Voorbeeld: weinig scores, te lage handicap (4)

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Extra 

Verlaging
Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5.9 -1 4.9 3.9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18.3 -1 17.3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16.5 -1 15.5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13.1 11.1 11,1

Datum
Course 
Rating

Slope 
Rating

Baan 
Handicap

Bruto 
Score

WHS 
Stableford

Dag Resultaat
Extra 

Verlaging
Aangepast 
Resultaat

WHS 
Hcap

EGA Hcap

7 03-01-2020 73.3 128 12 90 30 14.7 14.7 10,3 -

6 02-01-2020 73.3 128 8 90 26 14.7 14.7 9,3 -

5 01-01-2020 73.3 128 7 90 25 14.7 14.7 5,9 -

4 09-05-2018 73.3 128 18 80 46 5.9 5.9 4,9 11,1

3 18-12-2016 73.4 127 9 94 15 18.3 18.3 14.5 13,6

2 04-05-2016 73.4 127 8 92 15 16.5 16.5 14.5 13,3

1 01-01-2015 13.1 11.1 11,1



• Spelers die voor 1 maart al aan een traject voor het verkrijgen van handicap deelnamen:

• Op banen met SR > 113  ontvangt speler meer slagen dan voorheen ☺.

• Op banen met SR < 113 (par-3 en par-3/-4 banen) ontvangt speler vanaf 1 maart 2021 
minder slagen dan voorheen. 

• Is even wennen voor deze groep, maar zal wel bijdragen aan kwaliteit van golf en zal 
zorgen voor golfers die een handicap hebben waarmee zij op eigen baan én op langere 
banen met meer plezier zullen spelen

• Voor groep die na 1 maart start geen probleem, want zij krijgen direct te maken met 
nieuwe baanhandicaptabel en bijbehorende aantal slagen.

Uitdagingen bij verkrijgen handicap voor 
commissie en speler 



• Invoeren buitenlandse scores:

• Buitenlandse qualifying scores/scores van buitenlandse wedstrijden (met terugwerkende 
kracht) invoeren.

• Scores waarvan alleen Stableford-punten zijn ingevoerd.

• De dagresultaten van deze scores worden berekend op basis van de EGA-handicap en de 
Stableford-punten

Deze worden er als ‘harde’ scores ingezet en zullen niet meer wijzigen, ook niet als de 
WHS-handicap opnieuw berekend wordt.

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Speler heeft ronde gespeeld op baan die niet Qualifying was

• Commissie kan de ronde op Non-Q zetten, ook als deze in de app GOLF.NL is ingevoerd.

• (Is nieuw; vroeger konden clubs geen scores uit de app verwijderen.)

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Speler heeft ronde gespeeld. Hoe kan ik marker achterhalen?

• De NGF schijnt alle scores direct te verwerken, onafhankelijk van de – volgens de kaart -
aanwezigheid van een marker. Is dat zo?

• Antwoord: We verwerken alleen scores waarbij er ‘marker approval’ is, zowel voor via de 
app gespeelde kaarten als via de club ingevoerde kaarten.

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Speler heeft ronde gespeeld. 

• Heeft de aanwezige marker wel getekend. 

• Antwoord: Elke Q score in de NGF-database heeft ‘marker approval’, anders heeft deze 
geen Q status. 

• We slaan de marker (GSN-nummer) altijd op bij de kaart en geven deze ook mee als 
kaarten worden doorgestuurd/opgehaald.

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Hoe weet je of de marker bevoegd was om als zodanig op te treden?

• Antwoord: 

• Vanuit de club accepteren we GSN. Dit is overigens niet anders dan in het EGA-
systeem. Uitgangspunt is dat GSN-nummer voldoende is.

• In de app weten we dat omdat de marker dan ook een app account heeft. 

• In Caddie (caddie.ngf.nl) kun je het GSN-nummer van een speler opzoeken en dan 
kun je verifiëren of deze een handicap heeft en dus bevoegde marker is.

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Hoe weet de NGF of men de Q kaart vooraf heeft geregistreerd en later toch 
niet heeft ingevoerd?

• We kunnen dit niet controleren. Ons uitgangspunt is dat we vertrouwen op de 
eerlijkheid van de speler en de marker.

• Speler mag ook op eerste tee aangeven dat hij Qualifying kaart wil inleveren.

• Natuurlijk zal het nog voorkomen dat spelers een score achteraf invullen, maar 
als je de indruk hebt dat een speler zijn handicap manipuleert, dan heb je de  
mogelijkheid om een penalty score in te voeren.

• In dergelijke gevallen is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je als commissie het 
gesprek met spelers aangaat die een ‘bijzonder’ handicap verloop hebben.

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



• Juistheid ronde score checken?

• Deze taak ligt nog steeds bij de handicapcommissie.

• Je kunt dat controleren in de specifieke kaartdetails

Uitdagingen bij aanpassen handicap voor 
commissie en speler 



• Het berekenen van een dagresultaat over een 9-holes ronde.

• Er zijn nog clubs en spelers die dit lastig vinden en daarom een voorbeeld.

• Handicap 31,9, CR 36,1, SR 130, Par 35

• Aantal slagen voor ronde = (hcp/2) x (SR/113) + (Course Rating-Par) = 

• (31,9/2) x 130/113) + (36,1 -35) = (15,6 x 1,15) + 1,1 = 17,94 + 1 = 19

• We willen voor het berekenen van de aangepaste bruto het aantal slagen over 9 holes 
weten, moeten daarvoor eerst het aantal slagen over 18 holes weten (= 2 x dezelfde 9 
holes ronde) ofwel:

• 31,9 x (sloperating:113) + (course rating – par) = 31,9 x (130: 113) + (72,2 -70) = 1,15 
x 31,9 =36,7 + 2,2 = 38,9 = 39 slagen over 18 holes – 19 slagen over 1e 9 holes 
betekent 20 slagen over 2e 9 holes.

Uitdagingen bij /aanpassen handicap voor 
commissie en speler 



• Het berekenen van een dagresultaat over een 9 holes ronde.

• Aangepaste bruto score = aangepaste bruto score 1e 9 holes (52) + par 2e 9 holes 
(35) + 20 +1 = 108.

• Dagresultaat = (113/slope rating) X (bruto aangepaste score (over 18 holes) –
Course rating (18 holes)) = (113/130) x (108 – 72,2) = 0,87 x 35,8 = 31,1.

Uitdagingen bij /aanpassen handicap voor 
commissie en speler 



• Het berekenen van een dagresultaat over een 18 holes ronde.

• Rol van PCC in berekening.

• CR 47,6 SR 63, par 54, ABS = 72 SD =42 PCC = 1

• Speler had in deze ronde 16 slagen en de aangepaste bruto score was 72.

• Het dagresultaat wordt als volgt berekend: (113/slope rating) x (bruto aangepaste 
score – course rating - PCC) = (113/63) x (72 -47,6 -1) = 1,79 x23,4 = 42,07 = 
42.

• Noot: de PCC is dus effectief een aanpassing van de course rating

Uitdagingen bij verkrijgen/aanpassen 
handicap voor commissie en speler 



Qualifying condities



• Door NGF goedgekeurde baan

• Met een officiële Course en Slope Rating

• Lengte baan volgens rating

• In een toegestane spelvorm

• Goedgekeurde marker

• Vooraf registreren, want marker moet weten dat 

hij scores moet noteren

• Zorgen dat er volgens de (plaatselijke) regels 

wordt gespeeld; uitholen, geen mulligans, etc.

• 9, 18 of 10-17 holes (onder voorwaarden)

• Spelvorm strokeplay, individueel tegen par of 

individueel Stableford om maximum score

Qualifying condities in WHS



• Veranderingen in lengte baan:

• Teemerken mogen niet meer dan 10 meter voor of achter meetpunt.

• Let op balans tussen teemerken op alle holes.

• Voorbeeld:

• Alle teemerken 10 meter voor meetpunt op alle holes.

• Te spelen baan is 180 meter korter dan gemeten baan en dat betekent eigenlijk 
een slag minder voor scratchspeler over 18 holes.

• Daarom spreiding van teemerken voor of achter meetpunt, zodat gemeten en te 
spelen baan zoveel mogelijk gelijk lengte hebben.

Qualifying Condities en lengte baan



Veranderingen in de lengte van de baan hebben invloed op de CR en de SR. 

Qualifying condities

Effect per 100 m 
lengteverandering

dames heren

Scratch speler 0,6 0,5

Bogey speler 0,9 0,7



Toegestane tijdelijke afwijkingen van gemeten baan:

• 50 meter over 9 holes.

• Voor een 18 holes baan geldt dat beide 9 holes lussen 50 m korter mogen zijn.

• Als afwijkingen groter zijn dan hierboven genoemd, dan klopt het aantal slagen 
dat een speler ontvangt niet meer.

• NGF kan natuurlijk wel tijdelijke course en slope rating vaststellen mocht de baan  
voor langere tijd (maanden) korter zijn. 

Qualifying Condities  en lengte baan



• Voorbeeld:

• Club had 1 hole van 9-holes lus gerenoveerd met zelfde green maar lay out 
geheel anders.

• Club wilde gewoon spelen met huidige 9-holes tabel, terwijl hole niet gemeten en 
gerated was.

• Club hierop geattendeerd en meting en rating van hole afgesproken

Qualifying Condities  en rating



• Voorbeeld:

• Club had 1 hole van 9-holes lus (hole 9) gerenoveerd met zelfde green maar 
lay out geheel anders.

• Club wilde gewoon spelen met huidige 9-holes tabel, terwijl hole niet 
gemeten en gerated was.

• Wat had club wel kunnen doen?

• Onder het WHS kan men met de twee lussen een combinatie van 17 holes 
maken, zodat spelers toch 17 holes qualifying hadden kunnen spelen en de 
lus toch bruikbaar is voor Q condities.

Qualifying Condities  en rating



• Voorbeeld:

• Hole 10 en 11 tijdelijk eruit vanwege renovatie of onderhoud voor minimaal 1 
maand.

• Wat nu?

• Wel mogelijk om Q condities te behouden door route te wijzigen hole 12-18 
worden hole 10-16 en huidige hole 10 en 11 worden 17 en 18.

• Reden: holes moeten in vastgestelde volgorde worden gespeeld.

• Wijziging doorgeven aan Rebecca de Kruijf wat betreft de volgorde van de holes.

• NGF past aan in banenbestand, zodat het voor alle SWL en in app juist komt te 
staan.

• Op de holes 17 en 18 krijgen de spelers standaard een netto-par.

Qualifying Condities en renovatie of onderhoud



• Voorbeeld:

• Club renoveert baan en heeft 7 holes klaar en 2 holes nog in aanleg.

• Wat nu?

• Het is niet mogelijk om Q condities over 7 holes mogelijk te maken. De 
club/baan zal moeten wachten tot de 9 holes compleet zijn en dan kan een 
meting en rating van de baan plaatsvinden.

Qualifying Condities en renovatie



De moeilijkheidsfactoren bij een rating:

• Topografie

• Fairway

• Green target

• Herstelmogelijkheid en rough

• Bunkers

• Buiten de baan/extreme rough

• Waterhindernissen

• Bomen

• Green surface

• Psychologische indruk

Qualifying Condities en rating



Veranderingen in moeilijkheidsgraad van de 

baan:

• Rough wordt op alle 18 holes 5 cm hoger. 

• Course Rating verandert 0,7 slag.

• Slope Rating verandert 5 punten en dus 

slagen.

Gevolg voor speler met  handicap 10.

Oude CR = 72,3 en SR 113 Par = 72

Huidige Hcp = (10 x SR/113) + (CR – Par) = 

(10 x 1) + (0,3) = 10,3

Nieuwe Pl. Hcp = 10 x 118/113 (= 10,4) + 

(73 -72) = 11,4

Qualifying Condities en Rating



Baan heeft door renovatie meer dan 1 

tijdelijke green per 9 holes.

Wat nu?

Binnen rating systeem kan er maximaal 1 

tijdelijke green per 9 holes zijn met maximaal 

lengte verschil van 50 meter.

Bij meer dan 1 tijdelijke green is verandering 

in moeilijkheidsfactoren en lengte te groot en 

ontstaat mogelijk te grote afwijking van aantal 

te ontvangen slagen. 

Dus is er geen sprake van Q-condities

Qualifying Condities en Rating



• Plaatsen: het verplaatsen van de bal binnen ongeveer 15 cm 

(scorekaart lengte).

• Niet dichter bij de hole terugplaatsen. De bal mag worden 

schoongemaakt. 

• Zijn er Qualifying Condities wanneer je de Plaatselijke Regel voor 

‘plaatsen’ invoert? 

– In de zomer: toestemming NGF nodig om Qualifying condities te 

behouden.

– In de winter: dan blijven er Qualifying condities, tussen 1 

november en 30 april, niet standaard plaatsen!

– Andere optie: schoonmaken en terugplaatsen (PR E2) 

(markeren).

Qualifying Condities en (plaatselijke) regels



• Vraag 2

• Als gevolg van regenval staan enkele bunkers geheel onder 
water. 

• Kan er gespeeld worden onder Qualifying condities? 

Qualifying Condities en (plaatselijke) regels



• Als gevolg van regenval staan enkele bunkers geheel onder water. 

• Kan er gespeeld worden onder Qualifying condities? 

• Ja, de commissie kan via een Plaatselijke regel de specifieke bunkers 

die onder water staan tot GUR verklaren.

Qualifying Condities en (plaatselijke) regels



Qualifying Condities en (plaatselijke) regels



Spelvormen voor handicapdoeleinden

Spelvorm Ronde type Aantal holes

Individeel Strokeplay Wedstrijden 9 18

Stableford – wedstrijden 9 18

Par / bogey – wedstrijden 9 18

Maximum Score – wedstrijden 9 18



Spelvormen waardoor wedstrijd niet Qualifying kan zijn:

• Vossenjacht

• Vlaggenwedstrijd

• Eclectic

• Scramble

• Foursome

• Greensome

Qualifying condities en Qualifying wedstrijd



• Voorbeeld:

• Club liet op damesdag individueel Stableford spelen, maar het teamresultaat 
(opgetelde individuele Stableford scores) was bepalend en daarom was wedstrijd 
volgens dames niet Qualifying.

• Antwoord NGF:

• Spelvorm individueel Stableford en wedstrijd Qualifying.

• Scores tellen voor handicapdoeleinden. 

• Niet relevant dat op basis van teamresultaat prijzen worden uitgereikt.

Qualifying Condities  en spelvormen



• Wil je een non-qualifying wedstrijd?

• Organiseer 3-stokken wedstrijd (i.s.m. Golfregels).

• Vossenjacht: je speelt niet tegen van te voren vastgesteld aantal slagen (zoals 
Tegen Par,Tegen Bogey of Maximum score).

Qualifying Condities en spelvormen



Aanpassingen van handicaps: datastromen



• Clubsoftware 

- Aanpassingen aan een handicaprecord (score, datum, baaninformatie, etc.).

- Handicapaanpassing tot maximaal 5 punten. 

- Penalty score (toekennen en ongedaan maken). 

- Ongedaan maken van automatische extra verlaging op basis van een

exceptionele score.

- Toekennen van een eerste handicap bij spelers die terugkeren in de sport.

• Caddie (caddie.ngf.nl/caddie)

- Een tweede PCC aanvragen voor een bepaalde dag. 

- Voorstel jaarlijkse herziening overnemen of ongedaan maken. 

• NGF-bureau

- Handicapaanpassing van meer dan 5 punten. 

- Handicapaanpassing voor spelers met een handicap lager dan 2.0.

- Bevriezen of intrekken van een handicap.

Overzicht wie welke aanpassingen doet



• Vraag:

• Mag de Commissie een playing handicap van een speler aanpassen als er duidelijk 

bewijs is dat de handicap niet overeenstemt met de werkelijke speelvaardigheid van 

de speler?

• Antwoord:

• De Commissie op de home club behoort in dat geval de handicap van de speler aan 

te passen. Een Commissie van een andere club kan alleen de playing handicap 

aanpassen. 

• NB Als het een speler met een andere home club is, dan moet de Commissie de 

home club van de speler hiervan wel in kennis stellen.

Handicapaanpassing



• Het zal voorkomen dat een speler zich met een nog niet verwerkte 
score bij de wedstrijdtafel meldt. Men moet dan bepalen of deze 
score vereist dat er een ander aantal slagen meegegeven moet 
worden.

• Schatting van dagresultaat:

– Speler met handicap 8,3 krijgt 11 slagen

– Speler behaalt 42 Stableford-punten

– 11 slagen + (36 – 42) = 5 slagen

– Midden van range die 5 slagen geeft is 3,5 is benadering 
dagresultaat

• Vervolgens kan de commissie kijken of de 3,5 invloed heeft op de 
handicap van de speler; waarschijnlijk wel.

• Bij slechte scores is de kans dat deze bij de beste 8 zit klein en de 
kans op te veel slagen meegeven ook minder waarschijnlijk.

Eenvoudig schatting van dagresultaat 



Ingekomen vragen



• De speler is er verantwoordelijk voor dat de juiste handicap op de 
scorekaart staat volgens de Golfregels en het WHS. Wat wordt hier met 
handicap bedoeld?

• Antwoord: Hier wordt de (WHS-)handicap index bedoeld. De speler behoort 
deze handicap index te weten.

Vragen



• Op de club hadden wij een eclectic 2 x 18-holes wedstrijd die aangekondigd 
stond als non-Q.

• Nu hebben enkele spelers achteraf een Q kaart ingeleverd over de eerste 18 
holes. De handicapcommissie wil deze kaarten afkeuren. Het is immers een 
non-Q wedstrijd. Nu zeggen de betrokken spelers dat de 
wedstrijdcommissie desgevraagd heeft gezegd dat zij de kaart als qualifying 
konden invoeren.

• Wat moeten we doen?

Vragen



• Antwoord:

• Als het een non-Q wedstrijd betreft, dan kunnen spelers VOORAF aan de 
wedstrijdcommissie vragen of zij een Q kaart mogen inleveren, als zij 
volgens de regels spelen (op elke hole uitholen).

• De Commissie heeft de keuze of zij het spelen van de Q kaart wil toestaan, 
maar zij mag dit ook weigeren (wel bepaling in wedstrijdreglement 
opnemen).

• Reden om te weigeren kan zijn dat door het spelen van de Qualifying kaart 
de doorstroming tijdens de wedstrijd wordt belemmerd en de gekozen 
spelvorm juist bedoeld is dat spelers vlot kunnen doorspelen in de wedstrijd 
en niet op elke hole uitholen. 

• Tevens voorkomen dat alleen goede resultaten achteraf worden ingeleverd.

Vragen



• Wij krijgen geregeld scorekaarten binnen waar bij de marker staat: ”niet 
ingevuld”.

• Hoe kan dit, je kunt immers niet verder zonder de marker in te vullen?

• Dat is een issue bij de softwareleverancier en dat zijn wij samen met de 
softwareleverancier aan het oplossen.

Vragen



• Hoe krijgen nieuwe golfers hun handicap? Wie geeft 54 bij eerste score?

• Antwoord: Als speler Golfbaanpermissie en regelexamen heeft gedaan, dan 
levert de speler een scorekaart in.

• Als dit een dagresultaat is van 54 of beter, dan krijgt de speler een 
handicap.

• Geen goedkeuring vooraf door handicapcommissie nodig.

• Als score onjuist of verkeerd in ingevuld, dan kan handicapcommissie deze 
achteraf op non-Q zetten.

Vragen



• Hoe vul je in de app GOLF.NL je slagen in?

• De spelers voeren het aantal gemaakte slagen in net als bij een gewone 
scorekaart.

• Netto double bogey / 11.

Vragen



• Verloopt het aanvullen van 9-holes scores naar 18-holes scores 
overeenkomstig de Rules of Handicapping? (D.w.z 9-holes score gespeeld op 
verschillende data zijn samenvoegbaar?)

• Antwoord: Nee, wij hanteren voor 9 holes het aanvullen tot 18 holes 
conform de eerder vanmiddag besproken methode.

Vragen



• Normaliter controleerde ik de scorekaarten van de leden en haalde er veel 
fouten uit. Nu gaat dat niet meer en veel van die foutieve scorekaarten gaan 
nu mee tellen in de PCC en WHS-berekeningen. 

• Antwoord: Zoals als eerder in de cursus aangegeven zou je kaarten achteraf 
moeten kunnen controleren. Als de kaart foutief is, dan kun je deze op non-
Q zetten, waardoor deze niet meer meetelt voor handicapdoeleinden.

Vragen



• We krijgen veel commentaar dat men bij het WHS niet meer weet of ziet wat de 
nieuwe handicap is na invoering van een score. Men denkt in de buffer gespeeld 
te hebben en toch wijzigt de WHS-handicap. Spelers willen daarom geen Q 
kaarten meer inleveren.

• Antwoord:

• Spelers zullen even moeten wennen aan de nieuwe wijze van berekening van hun 
handicap. Hierin ligt ook een taak van de Commissie: om spelers voor te lichten 
dat we niet meer met een buffer werken.

• Als spelers gebruik maken van de app GOLF.NL en daar hun Q score (niet een 
wedstrijdscore) invoeren, dan kunnen zij direct hun nieuwe handicap zien.

• Daarnaast is het zo dat een speler die 19 Stablefordpunten over 9 holes of 36 
Stablefordpunten over 18 holes heeft behaald, waarschijnlijk zijn handicap heeft 
gespeeld. 

Vragen



De gevolgen van de nieuwe WHS-handicaps voor wedstrijdresultaten zijn dikwijls 
ongewenst. (Ineens bijvoorbeeld 43 Stableford punten.) Hoe kan je daar het beste 
mee omgaan?

• Antwoord:

• Bij de transitie naar het WHS zijn de handicaps van veel spelers omhoog gegaan, 
waardoor zij nu mogelijk gemakkelijker hun handicap of beter spelen.

• Verder kun je als handicapcommissie scores en handicaps van spelers monitoren 
en desgewenst aanpassen.

• Pas op: Een keer een hele goede score kan voorkomen. Bij meerdere keren een 
heel goede score kan het nodig zijn dat de Commissie de handicap aanpast.

• Ook hier is goede afstemming tussen wedstrijdcommissie en handicapcommissie 
nodig. 

• De handicap allowance is ook een manier om de matchplay handicaps naar 
strokeplay handicaps te converteren.

Vragen



• Natuurlijk proberen wij de wedstrijdleiders ervan te overtuigen dat de uitslag pas 
moet worden vastgesteld als alle scores zijn geaccordeerd. Dat lukt niet altijd en 
zo kan het gebeuren dat de wedstrijduitslag wordt vastgesteld en naar de NGF 
gestuurd terwijl niet alle scores zijn geaccordeerd. Ik zie dat de niet-
geaccordeerde score wel in het handicaprecord van de betrokken speler wordt 
opgenomen. Praktisch betekent dit dat de NGF de score goedkeurt.

• Antwoord: het is de taak van de wedstijdcommissie om scores te accorderen voor 
11.00 uur ‘s avonds i.v.m. de PCC. Als dit niet is gedaan, dan stuurt de 
softwareleverancier deze toch als geaccordeerd naar de NGF. Er is geen 
goedkeuring van de NGF. Als er een foutieve score is, dan alsnog op non-Q 
zetten.

Vragen



• Wij willen 3 weken lang hole 6 sluiten in verband met herinrichting van de hole. 
Hole 9 zou dan opgesplitst worden in een par 4 die eindigt 30 meter voor de sloot 
en een par 3 die naar de sloot nog 135 meter naar de green gaat. Zouden wij, als 
het goed is ingemeten, een qualifying status kunnen houden met tijdelijke 
ratings?

• Antwoord: Wij willen clubs graag helpen, maar moeten dit soort zaken wel 3 tot 4 
weken van tevoren weten om dit te kunnen inplannen (bezoek van een rater, 
verwerken van rating en maken nieuwe tabel en verandering in banenbestand). 
Op zo’n korte termijn is dat niet mogelijk.

Vragen



• Hoe wordt de handicap overgedragen van de ene naar de andere vereniging? 
Vroeger kreeg iemand die van een andere vereniging kwam een nieuw NGF-
nummer en werd zijn handicap ingesteld. Dat werkt niet meer zo.

• Antwoord: Club hoeft alleen NAW-gegevens van speler met NGF uit te wisselen, 
zodat speler NGF-nummer van club krijgt. 

• De handicaphistorie van een speler wordt onder het GSN-nummer van de speler 
opgeslagen en kan dan direct door de nieuwe vereniging opgevraagd worden.

Vragen



• Heeft de PCC ook invloed op de wedstrijduitslag? Zo ja, dan is de officiële 

wedstrijduitslag pas de volgende dag definitief?

• Antwoord: Nee, de PCC is alleen voor handicapdoeleinden

Vragen



• In ons softwaresysteem (Proware) kun je scorekaarten invoeren, ook als de 
baan Non Q is. Worden dei kaarten later via de NGF software verwijderd dan 
wel op Non Q gezet.

•

• Antwoord: Als club ben je zelf verantwoordelijk om via caddie je “baan” op 
(non) Q te zetten. Let daar goed op. 

• Als de baan per abuis toch op Non Q staat, dan kun je als club de kaarten 

die onterecht zijn ingevoerd op Non Q zetten.

Vragen



• In Krijgen startende golfers zonder officiële handicap bij het invoeren van 
een scorekaart met 19 of 36 Stablefordpunten meteen een officiële handicap 
zonder tussenkomst van de handicapcommissie?

•

• Antwoord: Als een speler golfbaanpermissie en regelexamen heeft behaald, 
dan krijgt deze een officiële handicap. Er is geen goedkeuring vooraf van de 

handicapcommissie nodig. De Commissie kan achteraf een scorekaart op Non 
Q zetten, als deze niet juist is ingevuld. Dit was ook al zo onder het EGA 
Handicap Systeem.

Vragen



Bedankt



• Reden kan zijn dat niet alle gegevens van een speler correct in de database zijn ingevoerd, 
waardoor er scores missen die toevallig een duidelijke impact hebben op de handicap van de 
speler. 

• Grote afwijkingen kunnen met name optreden voor spelers voor wie recent een significante 
handicap aanpassing is gedaan en deze speler heeft daarna weinig tot geen scores ingeleverd. 

• Ook bij spelers met heel weinig scores kan een handicap behoorlijk afwijken. Beste oplossing is 
meer scores inleveren. Is aanpassing gewenst, dan zou je kunnen kijken naar een aantal andere 
spelers met een vergelijkbare EGA handicap om te controleren wat er met hun handicaps 
gebeurt bij de transitie naar de WHS handicap.

• Voor spelers met een handicap net onder of boven de 36 valt de beperking van het stijgen tot 
boven de 36 weg. Dit betekent dat als er scores in het systeem staan met resultaten slechter 
dan handicap 36 dat deze significant kunnen gaan meewegen en dat spelers er rekening mee 
moeten houden dat hun handicap tot 40 of hoger kan gaan stijgen.

• Note: bijna alle grote stijgingen die we zien kloppen! 

Onverwacht EGA-WHS handicap verschillen?



• Hiernaast een voorbeeld van een 
speler die flink achteruitgegaan is in 
speelsterkte.

• De commissie heeft hiervoor tussen 
september 2019 en juni 2020 een 
handicap update gedaan van 24 
punten van 4,8 naar 28,5. 

• Helaas kunnen we met het doen van 
de transitie van de EGA handicaps 
naar WHS handicaps geen rekening 
houden met handmatige handicap 
updates.

• Hier kan de commissie het beste de 
scores van voor 2020 op non-
qualifying zetten.

Voorbeeld: commissieaanpassing EGA handicap

38 08/12/2020 69.8 126 5 84 14 12.7 8.3 19,3 38

37 26/11/2020 70.2 132 7 92 22 18.7 8.3 20,1 38

36 09/10/2020 67.6 120 4 94 17 24.9 6.9 20,9 30

35 22/09/2020 69.8 126 3 84 11 12.7 6.6 20,8 36

34 11/09/2020 70.3 126 6 96 17 23 5.9 20,8 31

33 01/09/2020 69.1 129 4 96 15 23.6 5.6 20,7 28

32 30/08/2020 69.7 127 3 84 11 12.7 5.2 20,6 37

31 18/08/2020 71.4 130 6 90 23 16.2 5.2 21 46

30 23/07/2020 68.8 126 2 85 8 14.5 4.8 25 37

29 19/07/2020 69.8 126 2 89 5 17.2 4.3 25,4 31

28 15/07/2020 60.3 107 1 72 11 12.4 4.3 25,3 40

27 13/07/2020 68.8 126 3 101 9 28.9 4.3 27,1 30

26 01/07/2020 71.1 136 4 99 13 23.2 4.3 27 39

25 29/06/2020 49.4 68 -1 60 11 17.6 4 28,5 36

24 29/06/2020 65.2 122 3 83 5 16.5 4 28,5 33

23 01/09/2019 71.4 135 3 96 15 20.6 3.6 4,8 17

22 18/08/2019 68.8 126 1 103 5 30.7 3.3 4,7 6

21 07/12/2018 69.1 124 2 79 30 9 3.3 4,6 31

20 22/11/2018 70.6 133 4 70 41 -0.5 3.3 4,5 42

19 15/11/2018 69.8 127 4 76 34 5.5 3.8 4,7 35
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• Hiernaast een voorbeeld van een 
speelster die in 2017 een keer een 
score heeft ingeleverd met 62 
Stableford punten. 

• De handicap verlaging door deze score 
op de geel gemarkeerde rij 3 is door de 
commissie tenietgedaan, maar de 
scorekaart staat nog wel in de database 
als qualifying en wordt dus ook in de 
transitie meegenomen.

• De commissie kan dit eenvoudig 
oplossen door de score van rij 3 
gemaakt op 29 april 2017 op non-
qualifying te zetten. 

• Het systeem herkent dan dat er iets 
veranderd is in de handicap 
geschiedenis van deze speelster en 
berekent de handicap van de speelster 
vanaf dat punt opnieuw.

Voorbeeld: low handicap index beperkt stijgen

56 30/08/2019 70.8 129 17 113 11 37 16.8 11.8 27,3 20

55 23/08/2019 70.8 129 17 104 20 29.1 14.8 9.8 27,2 33

54 16/08/2019 70.8 129 17 111 13 35.2 14.8 9.8 27,2 23

43 17/05/2019 70.8 129 17 101 23 26.5 14.8 9.8 26,7 34

42 05/05/2019 70.8 129 13 107 13 31.7 14.8 9.8 26,7 22

41 26/04/2019 70.8 129 13 107 13 31.7 11.8 6.8 26,6 26

40 19/04/2019 70.8 129 11 108 10 32.6 11.8 6.8 26,5 23

39 30/08/2018 70.8 129 11 104 14 29.1 9.8 4.8 26,4 31

38 24/08/2018 70.8 129 11 109 9 33.5 9.8 4.8 26,3 24

25 18/05/2018 70.8 129 11 102 16 27.3 9.8 4.8 26,5 33

24 11/05/2018 70.8 129 8 102 13 27.3 9.8 4.8 26,5 30

23 05/05/2018 70.8 129 5 105 7 30 6.8 1.8 26,4 24

22 13/04/2018 70.8 129 5 104 8 29.1 4.8 -0.2 26,3 23

21 01/09/2017 70.8 129 23 109 21 33.5 4.8 -0.2 26,2 26

20 25/08/2017 70.8 129 22 101 28 26.5 20.5 -0.2 26,1 36

19 18/08/2017 70.8 129 21 104 24 29.1 19.6 26,1 31

18 11/08/2017 70.8 129 21 107 21 31.7 18.5 26 28

14 14/07/2017 70.8 129 17 106 18 30.8 14.9 25,6 28

13 07/07/2017 70.8 129 17 106 18 30.8 14.9 0 29

6 19/05/2017 70.8 129 2 98 11 23.8 5.9 25,2 35

5 06/05/2017 70.8 129 1 102 6 27.3 1.8 25,2 23

4 05/05/2017 70.8 129 0 96 11 22.1 0.8 25,1 37

3 29/04/2017 70.8 129 12 74 45 2.8 -0.2 25,5 62

2 21/04/2017 70.8 129 12 103 16 28.2 11 25,5 30

1 08/04/2017 73.0 130 31 88 50 13 11 25,4 50
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• Clubsoftware

– Aanpassingen aan een handicap record (score, datum, baaninformatie, etc.).

– Handicap aanpassing tot maximaal 5 punten.

– Penalty score invoeren.

– Ongedaan maken van automatische extra verlaging op basis van een 

exceptionele score.

– ‘Oude’ buitenlandse scores nog toevoegen.

– Scores op non-qualifying zetten of verwijderen (bij bv. dubbele scores).

• NGF bureau (robert.hage@ngf.nl) 

– Handicap aanpassing van meer dan 5 punten. 

– Handicap aanpassing voor spelers met een handicap lager dan 2,0.

Aanpassingen: welke actie en waar?

mailto:robert.hage@ngf.nl


Schatting van dag-resultaat

• Speler met handicap 8,3 krijgt 11 slagen

• Speler behaalt 42 Stableford punten

• 36 – 42 = -6; 6 slagen beter dan baanhandicap

• 11 - 6 = 5 gespeelde baanhandicap

• Midden van range die 5 slagen geeft is 3,5 

• Dit is bij benadering het dag-resultaat

Eenvoudig schatting van dag-resultaat 



• NGF zal in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 februari op kantoor bereikbaar zijn 

voor Handicapcommissies. Voor vragen of terugbelverzoek:

– Myrte Eikenaar - zaterdag en zondag – myrte.eikenaar@ngf.nl

– Robert Hage – zondag – robert.hage@ngf.nl

• Wij kunnen helpen met inhoudelijke vragen, berekeningen etc. 

• Als het gaat om hoe je specifiek dingen in de clubsoftware moet doen dan zal je hiervoor 

contact moeten opnemen met desbetreffende clubsoftwareleverancier. 

Support

mailto:myrte.eikenaar@ngf.nl
mailto:robert.hage@ngf.nl


Meer informatie:

• Voor handicapcommissies: www.ngf.nl/whs

– Wegwijs in Handicapping

• Voor golfers: www.golf.nl/whs/faq

• 18 februari is er een Webinar geweest over het WHS voor wedstrijdcommissies, deze is 

ook terug te kijken via www.ngf.nl/onlinetrainingen

Informatie

http://www.ngf.nl/whs
http://www.golf.nl/whs/faq
http://www.ngf.nl/onlinetrainingen


Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.

Maak een lijstje met wat er in moet staan.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen? 

• Speler gediskwalificeerd maar geen aanzienlijke scorevoordeel door 
handeling gekregen:

• Scorekaart niet getekend (R3-3b(2)): score accepteren

• Scorekaart niet direct ingeleverd (R3-3b(2)):score accepteren

• Score op scorekaart lager dan werkelijke gemaakte score (R3-3b(3)

Aangepaste score accepteren

• Handicap op scorekaart ontbreekt of is te hoog (R3-3b(4):

• Handicap toevoegen of aanpassen en score accepteren

• NB scoren niet in wedstrijduitslag, wel voor handicapdoeleinden

Diskwalificatie en score geschikt voor handicapdoeleinden



Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.

Maak een lijstje met wat er in moet staan.

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen? 

• Speler gediskwalificeerd maar wel een aanzienlijke scorevoordeel 
door handeling gekregen:

• Spelers zijn opzettelijk overeengekomen regel te negeren of hebben 
bewust een opgelopen straf niet genoteerd (R1-3b)

• Een slag gedaan met een niet toegestane club (R4.1a)

• Meetapparatuur gebruiken die ook hoogteverschillen meet R4.3a(1)

• Oefenen op wedstrijdbaan voor wedstrijd, terwijl niet toegestaan

Diskwalificatie en score  niet geschikt voor handicapdoeleinden



• Wat voeren spelers in het WHS nu in bij een ‘streep’ bij bv. de spelvorm 
Stableford?

– De speler moet altijd een bruto score per hole noteren.

– Als de speler een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te 
houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. 

• Par van de hole + 2 + handicapslagen voor die hole (of simpeler gezegd, de 
eerste score waarbij je geen Stablefordpunten meer krijgt).

• Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey is, vul 
dan een 11 in. De WHS software zal na invoeren automatisch deze 11 
terugbrengen naar de netto dubbel bogey voor handicap doeleinden.

– Note: Als er bij een Stableford wedstrijd op de club gebruik gemaakt wordt van 
een handicap allowance die niet 100% is, zorg dan dat spelers rekening houden 
met de baanhandicap en niet de playing handicap voor het oppakken van de bal.

– Een ‘streep’ in het WHS betekent ‘niet gespeeld’. Als een speler dus een ronde van 
12 holes speelt, zal deze een ‘streep’ moeten noteren op hole 13 t/m 18.

Ingekomen vragen



Vragen uit de chat?


