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• API voor penalty score is gereed en wordt met softwareleveranciers gedeeld.
• API om exceptionele score te verwijderen is gereed en is ook met 

softwareleveranciers gedeeld.
• API voor ‘fix’ behalen handicap 54 bij 19 Stablefordpunten over 9 holes en 36 

Stablefordpunten over 18 holes is gedaan.

API = Application Programming Interface die nodig is voor bepaalde koppelingen.

Transitie en uitdagingen NGF

De API’s en bijbehorende documentatie zijn gereed en verstuurd aan de 
clubsoftwareleveranciers. Zij zullen de API’s implementeren zodat 
handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken.
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• Na gesprekken van de NGF met softwareleveranciers hebben zij toegezegd de door 
ons ontvangen vragen van clubs over hun software te bekijken en de problemen op 
te lossen.

• Bij één softwareleverancier worden binnenkort wel beste 8 van 20 kaarten getoond
• NGF heeft een API gebouwd voor het tonen van dagelijks gespeelde kaarten, zodat 

handicapcommissies deze kunnen zien en deze kunnen delen met de 
softwareleveranciers. Je kunt dan zelf met terugwerkende kracht op een specifieke 
dag zien welke kaarten zijn ingeleverd

Samenwerking NGF met softwareleveranciers
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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: scores niet in wedstrijduitslag, wel voor handicapdoeleinden.
Zie ook de FAQ over penalty scores.

Diskwalificatie en score geschikt voor handicapdoeleinden

We bespreken hier of scores die leiden tot diskwalificatie kunnen worden 
geaccepteerd voor handicapdoeleinden. 

Criterium: als speler geen aanzienlijk scorevoordeel door handeling heeft gekregen, 
dan moet score voor handicapdoeleinden worden

geaccepteerd. De score komt niet in de wedstrijduitslag voor.

Wel belangrijk is hier goede communicatie tussen handicapcommissie en 
wedstrijdcommissie, waarbij de WeCo de score van de gediskwalificeerde speler 
moet doorgeven aan de handicapcommissie met de reden van diskwalificatie. De 
score komt immers niet in de wedstrijduitslag voor.
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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.

Zie ook de FAQ over penalty scores.

Diskwalificatie en score niet geschikt voor handicapdoeleinden

- In situaties waarin spelers een aanzienlijk scorevoordeel hebben verkregen door 
hun handeling, mogen de scores niet voor handicapdoeleinden worden gebruikt:

- Speler hebben afgesproken om elkaar in strokeplaywedstrijd korte puttjes te 
geven 

- Een speler die tegen een boom lag heeft een slag gedaan met zijn dubbelzijdige 
chipper. Clubs mogen slechts een slagvlak hebben volgens de equipementrules 
met uitzondering van de putter

- Oefenen op de wedstrijdbaan komt vaak voor als er meerdere wedstrijden op een 
dag zijn en spelers aan beide wedstrijden meedoen en denk verder aan spelers 
die even puttjes oefenen op de green vlakbij het clubhuis
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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? 

• Zijn er duidelijke afspraken met de wedstrijdcommissie over 
doorgeven van (reden van) diskwalificatie van speler aan 
handicapcommissie?

• Kun je reden van diskwalificatie zien op scorekaart en vermeldt 
de wedstrijdcommissie ook de aangepaste score op de 
wedstrijdkaart?

• Op welke wijze is diskwalificatie in je clubsoftware zichtbaar en 
kun je reden diskwalificatie en aangepaste score invoeren in 
clubsoftware?

• Is er iets in je wedstrijdreglement opgenomen over bijvoorbeeld 
oefenen voor een strokeplay of Stablefordwedstrijd?

Communicatie met WeCo over diskwalificaties

Vraag aan deelnemers voorleggen via chat!
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Handicapcategorieën voor wedstrijden
• Neem ook contact op met de wedstrijdcommissie op de club. Gemiddeld 

genomen zal een groot aantal leden in handicap stijgen. Van belang om hier 
als club ook op in te spelen in het aanbod van wedstrijden / aanpassingen
van categorieën - om spelers niet te verliezen of uit te sluiten die voorheen 
wel deelnamen.

Monitoren van handicaps en samenwerking met WeCo:
• 1. Er zijn spelers met weinig ingeleverde scores van wie de handicaps flink 

lager kunnen zijn geworden dan hun oude EGA-handicap. Zorg er samen met 
de wedstrijdcommissie voor dat deze spelers plezier in het spel blijven 
houden en pas hun handicap aan, indien nodig.

• 2. Er zijn mogelijk veel beginnende golfers van wie de handicap nog niet 
stabiel is en die nog een grote spreiding in hun scores hebben. In het WHS 
kan dan een handicap ook na een paar heel goede scores nog steeds hoog 
zijn zonder dat de speler bewust zijn/haar handicap hoog houdt.

Communicatie met WeCO

1. Zorg er samen met de wedstrijdcommissie voor dat deze spelers 
plezier in het spel blijven houden en pas hun handicap alleen 
aan, indien nodig, en in overleg met de speler. Je kunt dan 
penalty scores toevoegen, waardoor de handicap van de speler 
wordt verhoogd.

2. Zorg er ook hier samen met de wedstrijdcommissie voor dat je niet bij een 
uitzonderlijke score met behulp van penalty scores de handicap van een speler 
verlaagt. Een uitzonderlijke score kan heel goed voorkomen en is niet direct 
reden om een handicap te verlagen.
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Handicapcategorieën voor wedstrijden
• 3. Er zijn spelers die geregeld in de prijzen vallen in wedstrijden, omdat zij 

een score inleveren die vaak net slechter is dan hun handicap, maar 
voldoende is om een prijs te winnen. Dit verdient aandacht; iedere speler zou 
een bepaalde spreiding in scores moeten hebben. Indien de spreiding zeer 
beperkt is, riekt dit naar handicapmanipulatie.

• 4. Spelers die bewust hun handicap hoog houden door scores ruim slechter 
dan hun handicap in te leveren om in (gezelligheids)wedstrijden kans te 
maken om prijzen te winnen (de zogenaamde duikboten).

• 5. Speciale wedstrijden (bijvoorbeeld ouders-kind of familietoernooien) 
waarbij spelers van buiten de club mogen meedoen: vraag naar de 
speelsterkte, zeker als er lang geen scores ingeleverd zijn. Soms komt er dan 
een antwoord dat veel punten lager is dan de handicap op de NGF-pas!

Communicatie met WeCo

3. Zij zorgen er dan voor dat zij op de laatste holes in een 
Stablefordwedstrijd op de laatste hole of holes geen punten halen 
waardoor hun handicap niet wordt aangepast. Het is niet juist als 
een speler dergelijke scores inlevert en het kan een reden zijn om 
penalty scores aan het handicap record toe te voegen, waardoor de 
handicap van een speler wordt verlaagd. 

4. Dit kunnen speler zijn die alleen aan non-q wedstrijden meedoen 
en bewust geen q scores inleveren om hun (te) hoge handicap 
ongewijzigd te laten. Als in deze non-q wedstrijden wel alle holes 
worden uitgespeeld (bijvoorbeeld 3-stokken wedstrijd), dan kun je 
overwegen om deze score als een penalty score aan het handicap 
record toe te voegen met een of meer andere penalty scores. Doel 
is dat alle deelnemers kans hebben om een wedstrijd te winnen. 

5. Hierbij kan het voorkomen dat (jeugdige) spelers of studenten 
die niet of weinig spelen met een hoge handicap deelnemen en zich 
(soms) niet bewust zijn dat zij van een te hoge handicap spelen. De 
Commissie zal dan mogelijk een handicap aan deze speler moeten 
toekennen, of als deze speler eerder heeft meegedaan en een goed 
teamresultaat heeft behaald deze handicap moeten aanpassen. De 
Commissie mag immers in deze gevallen de playing handicap van 
de speler voor de desbetreffende wedstrijd aanpassen. 
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Handicapcontrole voor wedstrijden door wedstrijdcommissie

• ‘s Nachts kan handicap worden aangepast door PCC en het komt voor dat de 
WeCo de kaart met sticker al de avond van tevoren aanmaakt, waardoor er 
een verschil in handicap kan zijn met de op de kaart vermelde handicap.

• De speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap (met cijfer achter de
komma) op zijn scorekaart. De commissie is verantwoordelijk voor de 
afgeleides zoals baanhandicap en playing handicap.

Communicatie met WeCo

. 

.
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Casussen in breakout rooms
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• Een dag voor de wedstrijd belt de wedstrijdleider je. De green van hole 17 is 
door kraaien helemaal omgewoeld en deze is niet bespeelbaar. Hij vraagt jou 
om advies of de qualifying wedstrijd de volgende dag nog kan doorgaan?

• Je wilt deze belangrijke q wedstrijd door laten gaan. Welk advies geeft je de 
wedstrijdleider? 

Casus 1
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• Antwoord: advies zal zijn om een tijdelijke green op hole 17 te gebruiken 
(mogelijk wintergreen), maar wel te zorgen dat de hole niet meer dan 50 
meter korter is dan de baan zoals gemeten bij de rating.

Casus 1
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• De wedstrijdleider belt je een dag voor een wedstrijd van 1 mei. De baan is belucht 
en bezand. Hij vraagt zich af of het mogelijk is de plaatselijke regel voor plaatsen 
toe te staan, zodat de spelers met meer plezier de wedstrijd kunnen spelen en of 
deze wedstrijd nog wel qualifying is.

• Welk advies geeft je de wedstrijdleider? 

Casus 2
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• Antwoord: vanaf 1 mei is toestemming voor plaatsen van de NGF nodig. Als je als 
club aannemelijk maakt dat plaatsen nodig is, dan zullen we jullie goedkeuring 
verlenen. Even Utrecht bellen en toestemming vragen en tekst plaatselijke regel en 
behoud q condities aan wedstrijdleider doorgeven.

Casus 2
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• Als gevolg van onderhoud van de gele tees op holes 3, 4 en 5 zijn de afslagen 
op deze tees respectievelijk 10, 15 en 20 meter voor de meetpunten van de 
gele tee geplaatst. Na afloop van een qualifying wedstrijd geeft een speler die 
slecht heeft gespeeld bij de wedstrijdleiding aan dat de wedstrijd niet qualifying 
is en de resultaten niet mogen meetellen voor handicapdoeleinden. De 
teemerken waren immers op 3 holes meer dan 10 meter voor de meetpunten 
geplaatst. De wedstrijdleider neemt contact met je op met een verzoek om 
advies of hij de scores toch moet verwerken voor handicapdoeleinden. Wat 
besluit je?

Casus 3
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• Antwoord: het is juist dat de meetpunten niet meer dan 10 meter voor het 
meetpunt mogen staan voor behoud van qualifying condities. Echter als er 
onderhoud aan de baan is, dan mag van de 10-meter norm worden afgeweken, mits 
het verschil in lengte tussen de te spelen baan en de gemeten baan niet meer dan 
50 meter per 9 holes is. Je geeft uitleg hierover aan de wedstrijdleider en vraagt 
hem/haar de scores in te voeren voor handicapdoeleinden, voor zover de spelers de 
scores al niet in de zuil hebben ingevoerd.

Casus 3
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• Na afloop van een qualifying inloopwedstrijd op donderdagavond neemt de 
wedstrijdleider contact met je op met de vraag of hij de gemaakte scores ook 
pas op de volgende dag voor handicapdoeleinden mag invoeren? Wat is je 
advies aan de wedstrijdleider? 

Casus 4
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• Antwoord: advies om de scores meteen in te voeren, indien de spelers dat zelf 
nog niet hebben gedaan, want scores moeten worden ingevoerd voor 00.00 
uur ‘s nachts voor het bepalen van de PCC van die dag. 

Casus 4
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• De greenkeeper belt je om 7.00 uur ’s ochtends. Op de greens van hole 9 en 
18 die vlak bij elkaar liggen hebben een stel vandalen met crossmotoren 
gecrossed, waardoor er niet meer op de greens geput kan worden. De 
wintergreens van deze holes, waarvan het midden respectievelijk 50 en 55 
meter van het midden van de ‘zomergreen’ ligt, liggen er nog wel. De 
herenochtend met een qualifying Stablefordwedstrijd start om 09.00 uur. Hij 
heeft de wedstrijdleiding gebeld en die wil dat de wedstrijd qualifying doorgaat. 
Wat adviseer jij de greenkeeper?

Casus 5
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• Antwoord: de greenkeeper vragen om de vlag in de hole van de wintergreen op 
beide holes te zetten.

• Hole 18 die moet worden gespeeld is 55 meter kortere dan de gemeten lengte van 
de baan. Je vraagt daarom aan de greenkeeper om de teemerken op hole 18 10 
meter achter het meetpunt te zetten, zodat het totale lengteverschil op hole 18 45 
meter is ten opzichte van de gemeten lengte.

• Als de greenkeeper er verder voor zorgt dat de teemerken over hole 10-17 
zodanig zijn neergezet dat het verschil in lengte ten opzichte van de gemeten baan 
gelijk is, dan blijft de baan qualifying en kun je hem dat uitleggen.

• Je vraagt de wedstrijdleider de wedstrijdspelers mede te delen dat er sprake is van  
tijdelijke green op hole 9 en 18 en dat er sprake blijft van q condities en een q 
wedstrijd.

Casus 5
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Berekenen dagresultaat
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De berekening is afhankelijk van het aantal gespeelde holes

• Minder dan 9 holes gespeeld: geen dagresultaat.
• 9 holes gespeeld: opschalen naar 18 holes op basis van dezelfde 9-holes 

lus.
• 10-17 holes gespeeld: opschalen naar 18 holes op basis van de 18-holes 

lus,
• 18 holes gespeeld: berekening op basis van de werkelijk gemaakte scores 

per hole.

 Voor de berekening van het dagresultaat wordt altijd uitgegaan van een 
maximale holescore van netto dubbel bogey. Hogere holescores worden 
voor de berekening van het dagresultaat teruggebracht tot deze maximale 
waarde.

Berekenen van het dagresultaat (SD)

23



SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 5 3 4 4 5 5 5 4 41

Baan Handicap 17  14,2 x 125/113 + 71 - 70
18 holes ABS 87  46 + 41

Opschalen 18-hole score: 4 x netto par

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 18-holes ronde

18-holes ABS

87

De volledige 18 holes zijn gespeeld, de 18-holes baanhandicap wordt nu gebruikt om 
de aangepaste bruto score (ABS) over 18 holes te berekenen.
- Eerste 9 holes, 46 slagen bruto
- Tweede 9 holes 41 slagen bruto
- Nergens is de holescore hoger dan netto dubbel bogey, dus geen verdere 

aanpassing nodig: ABS = 46 + 41 = 87 slagen
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SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 5 3 4 4 5 5 5 4 41

14,5  (113 / [18 holes SR]) x (ABS - [18 holes CR])
 (113 / 125) x (87 - 71,0)

Het Dagresultaat wordt  berekend op basis van de 18-holes lus

Dagresultaat

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 18-holes ronde

18-holes ABS

87

Dagresultaat

14,5

Bij het berekenen van het dagresultaat (SD) wordt uitgegaan van de CR en SR van de 
18-holes lus:
CR = 71
SR = 125

SD = 113 / 125 x (87 - 71,0) = 14,5, Geen PCC in berekening meegenomen.
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Opschalen van een 10- t/m 17-holes score naar een 18-holes 
score

• Voor de baanhandicap van de ronde gebruik je de CR, SR en par van de 18-
holes lus.

• Wanneer 14 holes of meer zijn gespeeld, wordt de score opgeschaald naar 18 
holes door netto pars op de niet gespeelde holes.

• Wanneer minder dan 14 holes zijn gespeeld, wordt de score opgeschaald naar 
18 holes door netto pars en één netto bogey.

• Voor de berekening van de score over de niet gespeelde holes wordt rekening 
gehouden met de nog toe te passen handicapslagen op basis van de stroke 
indexering.

Dagresultaat 10 t/m 17-holes ronde

26



SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 5 7 5 4 X X X X 27

Baan Handicap 17  14,2 x 125/113 + 71 - 70
18 holes ABS 92  46 + [27-1] + [netto par holes 15 t/m 18] 

46 + 26 + [16 + 4]

Opschalen 18-hole score: 4 x netto par

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 14-holes ronde

18-holes ABS

92

Na 14 holes is de ronde beëindigd, de 18-holes baanhandicap wordt nu gebruikt om 
de aangepaste bruto score (ABS) over 18 holes te berekenen.
- Eerste 9 holes, 46 slagen bruto
- Tweede 9 holes 27 slagen bruto en 4 holes niet gespeeld. Op deze holes wordt 

geen score ingevuld.
- Op hole 12 heeft de speler een hogere score (7) dan netto dubbel bogey (6) 

gemaakt. Hier wordt voor de ABS-berekening de score aangepast naar een 6. (Par 
3 met een extra handicapslag: 3 + 1 + 2 = 6 slagen voor netto dubbel bogey).

- Op de laatste 4 holes zijn nog 4 handicapslagen te verrekenen.
- De par van de niet gespeelde holes is 16, netto par wordt daarmee 16+4 = 20 

slagen
- Totale ABS over 18 holes wordt nu dus: 46 + 26 + 20 = 92 slagen
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SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 5 7 5 4 X X X X 27

19,0  (113 / [18 holes SR]) x (ABS - [18 holes CR])
 (113 / 125) x (92 - 71,0)

Het Dagresultaat wordt  berekend op basis van de 18-holes lus

Dagresultaat

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 14-holes ronde

18-holes ABS

92

Dagresultaat

19,0

Bij het berekenen van het dagresultaat (SD) wordt uitgegaan van de CR en SR van de 
18-holes lus:
CR = 71
SR = 125

SD = 113 / 125 x (92 - 71,0) = 18,98

28



Dagresultaat 10-holes ronde

18-holes ABS

91

SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 X X X X X X X X 6

Baan Handicap 17  14,2 x 125/113 + 71 - 70
18 holes ABS 91  46 + 6 + [netto par holes 11 t/m 18] + 1

46 + 6 + [31 + 7] + 1

Opschalen 18-hole score: 7 x netto par + 1 x netto bogey

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Na 10 holes is de ronde beëindigd, de 18-holes baanhandicap wordt nu gebruikt om 
de aangepaste bruto score (ABS) over 18 holes te berekenen.
- Eerste 9 holes, 46 slagen bruto
- Tweede 9 holes 6 slagen bruto en 8 holes niet gespeeld.
- Op de tweede 9 holes zijn 8 handicapslagen te verrekenen, hier is dat op de holes 

10 en 12 t/m 18
- Hole 10 is al gespeeld, dus blijven er nog 7 handicapslagen over die moeten 

worden meegenomen in de scores van de niet gespeelde holes.
- De par van de niet gespeelde holes is 31, netto par wordt daarmee 31+7 = 38 

slagen
- Voor het toepassen van één netto bogey wordt 1 slag extra bijgeteld voor een 

totaal van 39 slagen voor de niet gespeelde holes
- Totale ABS over 18 holes wordt nu dus: 46 + 6 + 39 = 91 slagen
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SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 3 4 3 4 4 5 3 35
Stroke Index 10 18 6 2 8 16 12 14 4
Score 6 X X X X X X X X 6

18,1  (113 / [18 holes SR]) x (ABS - [18 holes CR])
 (113 / 125) x (91 - 71,0)

Het Dagresultaat wordt  berekend op basis van de 18-holes lus

Dagresultaat

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 10-holes ronde

18-holes ABS

91

Dagresultaat

18,1

Bij het berekenen van het dagresultaat (SD) wordt uitgegaan van de CR en SR van de 
18-holes lus:
CR = 71
SR = 125

SD = 113 / 125 x (91 - 71,0) = 18,1
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Opschalen van de 9-holes score naar een 18-holes score

• Voor de baanhandicap van een 9-holes ronde gebruik je de CR, SR en par 
voor die 9-holes lus, niet die voor de 18-holes lus.

• Het 9-holes resultaat wordt opgeschaald naar 18 holes door dezelfde 9 holes 
toe te voegen met een score van 8 keer netto par en 1 keer netto bogey.

• Voor de berekening van de score over de tweede 9 holes wordt de 
baanhandicap bepaald door 2 keer de 9-holes CR en Par:

– Baanhandicap 2e 9-holes= Baanhandicap 18-holes – Baanhandicap 1e 9-
holes

– Baanhandicap 1e 9-holes= SR/113 * WHS_HCP / 2 + CR_1e9 – PAR_1e9

– Baanhandicap 18-holes = SR/113 * WHS_HCP + 2x CR_1e9 – 2x 
PAR_1e9

Dagresultaat 9-holes ronde
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SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane Smith

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 9-holes ronde

Een speler speelt de eerste 9 holes van een 18-holes baan.
Voor het resultaat op de eerste 9 holes wordt de 9-holes baanhandicap (course 
handicap) gebruikt, hier zijn dat 9 slagen over 9 holes.
Het resultaat van deze speler over de eerste 9 holes is 46 slagen.
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Dagresultaat 9-holes ronde

SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane Smith

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Baan Handicap 9  18 - 9
18 holes ABS 91  46 + 35 + 9 + 1

Opschalen 9-hole score op basis van dezelfde 9 holes

18-holes ABS

91

Voor het opschalen naar 18 holes worden dezelfde 9 holes gebruikt:
- De course handicap van de speler wordt berekend op basis van de CR, SR en Par 

van de 9-holes lus. 
- De course handicap over 18 holes (twee keer de eerste 9 holes) is hier 18 slagen.
- Over de eerste 9 holes zijn al 9 handicap slagen gebruikt, waardoor er 18-9 =9 

resteren voor de aanvullende 9 holes
- Bij de score over de eerste 9 holes worden de par van de 9 holes (35), de course 

handicap (9) en 1 extra slag opgeteld: 46 + 35 + 9 + 1 = 91
Dit komt overeen met 8 keer een netto par en 1 x een netto bogey voor de extra 9 
holes.
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SUNNYSIDE GOLF CLUB RODE TEES
Naam speler 

Datum

Handicap Index

Course Rating
Slope Rating
Par
Baan Handicap

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35
Stroke Index 7 13 3 9 15 1 11 5 17
Score 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46

70 35 35 70 70
17 9 8 18 16

71,0 36,0 35,0 72,0 70,0
125 126 124 126 124

PAR 70
Jane Smith

23-06-2021

14,2

18 holes Front 9 Back 9 2x Front 9 2x Back 9

Dagresultaat 9-holes ronde

18-holes ABS

91

Dagresultaat

17,017,0  (113 / [9 hole SR]) x (ABS - 2 x [9 hole CR])
 (113 / 126) x (91 - 72,0)

Het Dagresultaat wordt  berekend op basis van 2x dezelfde 9 holes

Dagresultaat

Ook bij het berekenen van het dagresultaat worden de 18 holes CR en SR bepaald 
door 2 keer de eerste 9 holes:
CR = 2 x 36,0 = 72,0
SR = 126

SD = 113 / 126 x (91 – 72,0) = 17,0

Onjuiste berekening
Wanneer de 18-holes baanrating zou worden gebruikt is de ABS 46 + 35 + 8 + 1 = 44
Het dagresultaat zou dan zijn: 113 / 125 * (90 - 71) = 17,2
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Playing Conditions 
Calculation (PCC)
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Wat hebben we? 

• Handicapsysteem

• Verschillende banen

– Course Rating System

• Verschillende omstandigheden

– PCC

PCC
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Doel: correctie op significant afwijkende 
weers- of baanomstandigheden

• Werkelijke resultaten worden 
vergeleken met verwachte resultaat bij 
normale omstandigheden. Zowel voor 
wedstrijden als q kaarten

PCC
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PCC wordt bij voldoende scores 
toegepast: 

• Alle q scores op een dag, zowel 9 
als 18 holes 

• Er moeten minimaal 8 scores zijn

• Van spelers met hcp 36 of lager

• Bij minder dan 8 scores: PCC = 0 
(nul)

• Verwachting is dat in 90% van 
gevallen de PCC 0 is

PCC
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• ‘s Nachts wordt de PCC berekend over alle ingeleverde scores van 
die dag, op een bepaalde baan of lus. Dus de PCC zie je een dag 
later.

• Er zijn minimaal 8 scores per dag nodig van spelers met handicap 36 
of lager. 

• Bij minder dan 8 scores is de PCC 0.
• Aanpassing gaat van -1 tot +3 en geldt voor alle spelers (t/m 

handicap 54).
• Als je 9 holes speelt, krijg je de helft van de PCC. 
• Het is ook mogelijk om meerdere PCC’s per dag uit te laten rekenen, 

bijvoorbeeld als het weer omslaat.
• Alleen scores op de speeldag ingevoerd worden meegenomen in 

berekening
• Als je later je score invoert, telt je score niet mee voor de PCC-berekening 

maar wordt de berekende PCC wel toegepast op je dagresultaat.

PCC
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Huidige PCC-berekening
• Op dit moment wordt de PCC berekend per baanlus. Dit betekent dat voor een 18-holes 

baan een afzonderlijke PCC wordt berekend voor:
– De eerste 9-holes lus
– De tweede 9-holes lus
– De 18-holes lus

• Hierdoor kan het voorkomen (en dat gebeurt geregeld) dat de PCC voor de 9-holes 
lussen niet aansluit bij de PCC voor de 18-holes lus.

• Reden voor deze berekening is dat er op dit moment geen koppeling is tussen de 9-holes 
lussen en de 18-holes lus. Hierdoor kunnen de scores van de verschillende lussen niet 
worden gecombineerd.

Er wordt echter gewerkt aan een aanpassing in de PCC-berekening, die in de loop van 2022 
gereed zal zijn.

PCC
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Toekomstige PCC-berekening
• Naar verwachting zal vanaf 2022 de PCC berekend per 9-holes lus. De PCC voor 

een 18-holes lus zal altijd worden bepaald door de PCC van de 9-holes lussen bij 
elkaar op te tellen.

• Doordat een 9-holes PCC een waarde tussen -0.5 en +1.5 kan hebben (de helft 
van -1 … +3), kan ook de 18 holes PCC op een half-waarde uitkomen.

• De 18-holes PCC kan dus een waarde krijgen tussen de -1 en 3 met stappen van 
0,5.

Voorbeeld:
• PCC eerste 9 holes = -0,5
• PCC tweede 9 holes = 1
• PCC 18 holes = -0,5 + 1  = 0,5

PCC
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Wanneer een tweede PCC aanvragen?

Als het weer op een bepaalde dag omslaat: bijvoorbeeld ‘s ochtends windstil en ‘s 
middags storm en regen,

Een tweede PCC aanvragen voor een bepaalde dag zal in de toekomst via Caddie
verlopen maar dat is nu nog niet mogelijk.

Zie ook de FAQ over de PCC.

PCC
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Vanaf de start van het WHS ontvangen we van aantal clubs bericht dat zij vaker PCC 
-1 als uitkomst hebben. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
1. Veel spelers hebben een hogere WHS-handicap dan hun oude EGA-handicap, 

die mogelijk beter bij hun werkelijke speelsterkte past
2. Het is gebleken dat spelers bij q kaarten alleen de goede kaarten inleveren, 

waardoor je vaak een PCC van -1 of -0,5 krijgt. 

Lees ook de FAQ Wat kunnen we doen aan spelers die alleen goede scores 
inleveren?

PCC
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Bijzonderheden:

• De handicapcommissie heeft niet de 
bevoegdheid een wedstijd ‘RO’ te 
verklaren (Reduction Only).  

In het WHS bestaat 'reduction only' niet 
meer. Bij zeer afwijkende moeilijke 
omstandigheden wordt de PCC 
waarschijnlijk +3.

PCC
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Rol PCC in formule berekening dagresultaat.

Voorbeeld 9-holes ronde in volgende dia. PCC kan zijn van -0,5 tot +1,5 
over 9 holes.

PCC
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• Speler speelt 9 holes met resultaat van 53. Par = 37; WHS-handicap = 24,7
• CR 1e 9 holes 37,6 SR 134 
• Baanhandicap (1e 9 holes) = (24,7/2) * (SR/113) + (CR – Par)
• = (24,7/2) x (134/113) +(37,6 - 37) = (12,35 * 1,19 + 0,6 = 15,2 = 15 slagen

• Baanhandicap (18) = 24,7 * (SR/113) + (CR – Par) (2x dezelfde 9 holes)
• = 24,7 x (134/113) +(75,2 -74) = (24,7 * 1,19 + 1,2 = 30,7 = 31 slagen 
• Dus 31 – 15 = 16 slagen over tweede 9 holes; noot bij iets andere HI kan het ook andersom 

zijn

• ABS = Score 1ste 9 + Par 2e 9 holes (zijn dezelfde 9 holes (37) + baanhandicap tweede 9 
holes (16) +1 extra slag voor de netto bogey

• ABS = 53 + 37 + 16 + 1 = 107

• Dagresultaat = (113/SR) x (ABS – CR) = (113/134) x (107-75,2) =0,84 x 31,8 = 26,8

• Stel PCC = 0,5: dan 0,84 X (107- 75,2 – 0,5) = 26,4

PCC
RH5

Bij handicap van 25.5 draait verdeling van het aantal slagen over 1e en 2e 9 om.
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Dia 46

RH5 Robert Hage; 15-10-2021



Invloed PCC

Invloed PCC in formule berekening 
dagresultaat

PCC kan zijn van -1 tot +3 over 18 holes

Voorbeeld 18 holes ronde

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

• Invloed 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

• Als er geen PCC (ofwel PCC = O) zou zijn geweest, dan zou de uitkomst zijn 
geweest:

• (113/slope rating) x (bruto aangepaste score – course rating - PCC) = (113/63) x 
(72 -47,6 -0) = 1,79 x 24,4 = 43,68 = 43,7 ofwel liefst 1,7 verschil in dagresultaat, 
omdat bijvoorbeeld de baansetup moeilijker was dan normaal

• Je zult dit zien als het groeiseizoen van het gras begint, de rough hoger wordt en 
het herstel uit de rough moeilijker wordt dan nu het geval is.

PCC
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(Jaarlijkse)
Handicapevaluatie
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Het WHS omvat een proces voor het evalueren van handicaps.

• De evaluatie wordt uitgevoerd door de resultaten van de speler te vergelijken met de 
verwachte resultaten op basis van de handicap van de speler. 

• Indien de handicap sterk afwijkt van het scorepatroon over een bepaalde periode, kan de 
handicapcommissie van de club een correctie op de handicap van een speler doorvoeren. 

• Op de dag van de evaluatie wordt de verwachte score van de speler berekend op basis 
van de handicap die de speler op dat moment heeft. Tevens wordt de bijbehorende 
standaardafwijking berekend.

• De evaluatie bestaat uit het vergelijken van de scores van de speler binnen de 
geselecteerde periode met de berekende verwachte score. 

• Afwijkende hoge en lage scores worden gemarkeerd:

– Afwijkende lage score = (0,957 x Handicap Index) - 2,992

– Afwijkende hoge score = (1,16 x Handicap Index) + 10,200

Handicapevaluatie
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Wanneer de scores van een speler te veel afwijken, wordt de speler aangemerkt voor 
evaluatie van de handicap door de handicapcommissie. 

De onderstaande tabellen geven aan wanneer een speler gemarkeerd wordt voor een 
handicapevaluatie:

Handicapevaluatie

Scores in de 
evaluatieperiode

Afwijkende scores

1 - 14 2 of meer
15 - 33 3 of meer
34 - 55 4 of meer

56 of meer 5 of meer

Scores in de 
evaluatieperiode

Afwijkende 
scores

1 - 14 3 of meer
15 - 33 4 of meer
34 - 55 5 of meer

56 of meer 6 of meer

Afwijkende lage scores Afwijkende hoge scores

Wanneer is een score afwijkend? We zullen dit in de volgende dia’s laten zien.
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Handicapevaluatie – voorbeeld A
Evaluation

HI Total 20
Low Flag Low Flags 3 TRUE
High Flag High Flags 0 FALSE

Date SD High/Low
02-03-2021 35,1
06-04-2021 31,4
12-04-2021 34,5
20-04-2021 33,2
03-05-2021 38,9
18-05-2021 32,3
23-05-2021 22,4 Low
04-06-2021 32,4
18-06-2021 32,7
21-06-2021 34,2
01-07-2021 31,7
02-08-2021 35,9
09-08-2021 31,8
15-08-2021 33,0
11-09-2021 37,8
14-09-2021 23,2 Low
07-10-2021 33,0
25-10-2021 31,5
02-11-2021 32,0
12-11-2021 19,7 Low

Player A

23,8040
42,6800

28,0
Player 

flagged

Alle scores van speler A van 2021 worden 
geselecteerd. De speler heeft een HI van 28,0 en 
totaal 20 scores in deze periode.

Van de 20 scores zijn er 3 afwijkend lager, deze speler 
wordt daarom gemarkeerd voor een eventuele 
handicapverlaging en gerapporteerd voor verder 
onderzoek door de handicapcommissie van de club.

Lage score is in dit geval lager dan  23,8.
Daar vallen de scores van:
23-5-21 van 22,4
14-9-2021 van 23,2
12-11-2021 van 19,7
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Handicapevaluatie – voorbeeld B

Alle scores van speler B van 2021 worden geselecteerd. 
De speler heeft een HI van 9,8 en totaal 20 scores in 
deze periode.

Van de 20 scores zijn er 4 afwijkend hoger en 1 
afwijkend lager, deze speler wordt daarom gemarkeerd 
voor een eventuele handicapverhoging en 
gerapporteerd voor verder onderzoek door de 
handicapcommissie van de club.

Evaluation
HI Total 20

Low Flag Low Flags 1 FALSE
High Flag High Flags 4 TRUE

Date SD High/Low
02-03-2021 20,5
06-04-2021 22,1 High
12-04-2021 15,5
20-04-2021 7,4
03-05-2021 11,5
18-05-2021 13,0
23-05-2021 18,1
04-06-2021 23,4 High
18-06-2021 8,6
21-06-2021 15,5
01-07-2021 6,6
02-08-2021 23,3 High
09-08-2021 19,8
15-08-2021 20,7
11-09-2021 4,4 Low
14-09-2021 12,1
07-10-2021 18,3
25-10-2021 14,4
02-11-2021 22,7 High
12-11-2021 16,0

Player B
9,8

6,3866
21,5680

Player 
flagged

De software berekend de hoge en lage vlag op grond van de  specificities van het 
WHS

Bij een handicap index van 9,8 zijn de volgende scores hoog (boven 21,5):
6-4 22,1
4-6 23,4
2-8 23,3
2-11 22,7
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Handicapevaluatie – voorbeeld C

Alle scores van speler C van 2021 worden 
geselecteerd. De speler heeft een HI van 13,9 en 
totaal 45 scores in deze periode. (Niet alle scores zijn 
zichtbaar in de tabel)

Van de 20 scores zijn er 3 afwijkend hoger, dit is lager 
dan de rapportagegrens voor dit aantal scores (bij 45 
scores wordt een speler gemarkeerd bij ten minste 5 
afwijkende hogere scores). Deze speler wordt niet 
gerapporteerd voor verder onderzoek door de 
handicapcommissie van de club.

Evaluation
HI Total 45

Low Flag Low Flags 0 FALSE
High Flag High Flags 3 FALSE

Date SD High/Low
02-03-2021 16,4
06-04-2021 27,6 High
12-04-2021 21,0
20-04-2021 26,4 High
26-04-2021 23,7
02-05-2021 15,6
08-05-2021 22,2
14-05-2021 22,0
20-05-2021 10,4
26-05-2021 10,7
01-06-2021 25,5
07-06-2021 23,7
13-06-2021 20,0
19-06-2021 12,4
25-06-2021 26,0
01-07-2021 24,2
07-07-2021 26,9 High
13-07-2021 18,3
19-07-2021 16,1
25-07-2021 11,1
31-07-2021 13,5
06-08-2021 15,9

Player C
13,9

10,3103
26,3240

Player 
flagged

Hier zie je wel  3 afwijkende scores en dat is onvoldoende voor een markering?
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Wat kan de commissie doen als speler gemarkeerd wordt?

Onderzoeken of aanpassing van de handicap nodig is, waarbij zij met de volgende factoren 
rekening kan houden

• Handicaphistorie in handicap record

• Het verloop in de handicap, zoals verschillen in de handicap in de afgelopen 12-24 
maanden

• Afwijkingen van het te verwachten scorepatroon in de afgelopen 12 - 24 maanden

• Vergelijking van gemiddelde dagresultaten tussen qualifying kaarten en wedstrijdscores

• Vergelijking van gemiddelde scores in individuele en teamwedstrijden

• Alle scores in niet toegestane wedstrijdvormen (3-stokkenwedstrijd, vossenjacht etc.)

• Alle andere kennis die commissie heeft met betrekking tot de golfvaardigheid van een 
speler, zoals verbeterd spelpeil door golflessen, slechtere resultaten als gevolg van weinig 
spelen, leeftijd, blessures of ziekte 

• Verhouding q kaarten ten opzichte van q wedstrijden

• Verhouding 9-holes ronden t.o.v. 18-holes ronden

Handicapevaluatie

Zie Rules of Handicapping Appendix D handicapreview: 
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/waar-vind-ik-de-whs-
regels 
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Wat kan commissie doen als speler gemarkeerd wordt?

• Voorbeeld speler heeft goede resultaten met qualifying kaarten en slechte 
resultaten in wedstrijden 

• Vraag: probeert speler kunstmatig de handicap laag te houden door het 
inleveren van goede q kaarten of heeft speler last van stress in wedstrijden?

• Je moet het per speler bekijken

• Ander voorbeeld:

• Speler heeft goede resultaten in wedstrijden en valt regelmatig in de prijzen 
en levert slechte q kaarten in om zijn handicap kunstmatig hoog te houden en 
zo weer prijzen te kunnen winnen in wedstrijden.

Handicapevaluatie

Zie Rules of Handicapping Appendix D handicapreview
NB de ontwikkeling van vooral inleveren goede resultaten bij Qualifying kaarten zie 
je ook terug bij vaak PCC -1, terwijl bij veel Wedstrijden de PCC =1 - 3 is
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Pauze
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Low handicap index , soft 
cap, hard cap
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Low handicap index
Low

Handicap
Index

• Laagste handicap (Low handicap 

index): de laagste handicap van de 

speler in de 12 maanden voor de 

datum dat de meest recente score is 

ingeleverd.

• Een Low handicap index wordt 

bepaald zodra een speler ten minste 

20 scores heeft geregistreerd en wordt 

telkens als een nieuwe score wordt 

ingevoerd opnieuw vastgesteld.

De laagste 
handicap van de 
afgelopen 12 
maanden wordt 
meegenomen om 
stijging van een 
handicap te 
beperken.

Om ervoor te zorgen dat handicaps niet te veel kunnen stijgen na een paar slechte 
rondes, zit er een soft cap en een hard cap in het systeem die deze stijging 
afremmen. Als de handicaps worden berekend zit er een limiet aan de verhoging van 
de handicap.

Deze limiet wordt berekend ten opzichte van de laagst gespeelde handicap (low 
handicap index) van de speler in de laatste 12 maanden. Deze laagste handicap 
verankert dus eigenlijk je handicap (zie plaatje)  Zodat de handicap van een speler 
niet te hard kan stijgen. 
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Soft cap en hard cap Soft cap: 

• Vertraging bij een 

verhoging van 3 

punten.

Hard cap: 

• Maximale stijging 

van 5 punten (incl. 

de toepassing van 

de soft cap)

• Beiden ten 

opzichte van de 

laagste handicap in 

de afgelopen 12 

maanden. 

Low
Handicap

Index

De soft cap is een soort rem. Het is een punt waarna de stijging van een handicap in 
snelheid afneemt. Dit punt zit op een maximum van 3 boven de laagste handicap. Als 
bijvoorbeeld de nieuw berekende handicap meer dan 3 punten hoger is dan de 
laagste handicap dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld 
een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, dan wordt de verhoging 
teruggebracht naar 3.5 punten. 

De hard cap is het punt dat de maximale limiet voor de stijging van een 
handicapindex vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging nog meer is dan 5 
punten, dan zorgt de Hard cap voor een verhoging van maximaal 5 punten boven de 
laagste handicap.
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Voorbeeld soft cap

• Speler levert een nieuwe score in.

Berekende 
handicap

(H)

Laagste
handicap

(HL)
H - HL ≤ 3.0 > 3.0

50% van 
waarde
> 3.0

≤ 3 +
Aanpassing 

t.o.v. HL
> 5

Nieuwe  
Handicap

14.0 12.0 2.0 2.0 0 0 2.0 + 0 2.0 0 14.0

Soft Cap Hard Cap
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Voorbeeld soft cap

• Speler levert een nieuwe score in.

Berekende 
handicap

(H)

Laagste
handicap

(HL)
H - HL ≤ 3.0 > 3.0

50% van 
waarde
> 3.0

≤ 3 +
Aanpassing 

t.o.v. HL
> 5

Nieuwe  
Handicap

14.0 12.0 2.0 2.0 0 0 2.0 + 0 2.0 0 14.0

15.0 12.0 3.0 3.0 0 0 3.0 + 0 3.0 0 15.0

19.0 12.0 7.0 3.0 4.0 2.0 3.0 + 2.0 5.0 0 17.0

Soft Cap Hard Cap
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Voorbeeld hard cap

• Speler levert een nieuwe score in.

Berekende 
handicap

(H)

Laagste
handicap

(HL)
H - HL ≤ 3.0 > 3.0

50% van 
waarde
> 3.0

≤ 3 +
Aanpassing 

t.o.v. HL
> 5

Nieuwe  
Handicap

14.0 12.0 2.0 2.0 0 0 2.0 + 0 2.0 0 14.0

15.0 12.0 3.0 3.0 0 0 3.0 + 0 3.0 0 15.0

19.0 12.0 7.0 3.0 4.0 2.0 3.0 + 2.0 5.0 0 17.0

20.0 12.0 8.0 3.0 5.0 2.5 3.0 + 2.5 5.5 0.5 17.0

Soft Cap Hard Cap
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• De Low handicap index wordt bepaald over de laatste 12 maanden
• Als de handicap door een hard cap beperkt wordt, wordt effectief ook de LHI 

beperkt
• Stel speler heeft in 2016 een laagste handicap van 5,0; dus 5,0 = LHI 
• Hoogst mogelijk handicap in 2017 is 10,0
• Hoogst mogelijk handicap in 2018 is 15,0
• Hoogst mogelijk handicap in 2019 is 20,0
• Hoogst mogelijk handicap in 2020 is 25,0
• Want per jaar kan de handicap maar 5 punten stijgen vanwege de hard cap en 

dus stijgt ook de LHI maar met maximaal 5 punten per jaar.
• Dit zijn typisch gevallen waarin de commissie een handicap aanpassing moet 

doen.
• We zullen dit na bespreking van de exceptionele score met een voorbeeld laten 

zien.

Rol van hard cap en low handicap index 
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• Het komt nu regelmatig voor dat de handicap van een speler niet verder kan 
stijgen door de werking van de soft of hard cap

• Dit wordt veroorzaakt door de low handicap index
• Als Commissie kun je dit zelf signaleren en kun je de handicap aanpassen.
• Let op dat je, indien nodig, ook de low handicap index reset

Rol van hard cap en low handicap index 
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Exceptionele score
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Exceptionele score

• Spelers kunnen ook extreem goede scores inleveren. (Zie de FAQ over de EXS.)

• Exceptionele score: als een dagresultaat (SD) van een speler minimaal 7 slagen 

beter is dan de handicap van de speler op de dag dat de ronde werd gespeeld. 

• De handicap wordt dan met een extra punt verlaagd.

• Hiervoor worden alle dagresultaten van de laatste 20 scores met een punt verlaagd.

• Bij meer dan 10 slagen beter is de aanpassing -2.0.

Score t.o.v. de handicap -7.0 -10.0

Extra aanpassing -1.0 -2.0

We gaan uitleggen wat een Exceptionele Score is. 

Spelers hebben soms geweldige dagen. Vooral jeugdspelers en beginners kunnen in 
een korte periode heel snel beter worden. De WHS-handicapberekening houdt hier 
rekening mee door een handicap extra te verlagen als er sprake is van een 
“Exceptional Score”. De definitie van een exceptionele score is een ronde waarbij het 
dagresultaat (“score differential”) minimaal zeven slagen beter is dan de handicap 
van de speler op de dag dat de ronde werd gespeeld. Bekijk deze poster voor een 
Engelstalige uitleg van Exceptional Score.

Als de speler een score inlevert van minimaal 7 slagen beter dan de handicap van de 
speler op de dag van de ronde dan is dit een exceptionele score en krijgt de speler 
een extra aanpassing van -1 bij de aangepaste handicap. Of bij meer dan 10 slagen 
beter, dan krijgt de speler een aanpassing van -2. 

Deze aanpassing wordt gedaan bij alle laatste 20 scorekaarten zodat het effect van 
deze exceptionele score gewaarborgd blijft. 

De handicapcommissie kan dit aanpassen mochten daar redenen voor zijn. 
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Exceptionele score - voorbeeld

• Handicap 13,3

Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)
1 25-09-2020 Meadow GC 72.2 131 89 14.5
2 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5
3 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4
4 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8
5 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7
6 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4
7 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8
8 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0
9 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8

10 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5
11 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0
12 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6
13 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0
14 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4
15 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2
16 25-05-2020 Valley GC 69.9 118 89 18.3
17 22-05-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0
18 29-04-2020 Hill GC 70.5 125 85 13.1
19 14-04-2020 Hill GC 70.5 125 93 20.3
20 10-04-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2
21 03-04-2020 Meadow GC 72.2 131 86 12.1
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Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)
1 01-10-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1
2 25-09-2020 Meadow GC 72.2 131 89 14.5
3 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5
4 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4
5 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8
6 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7
7 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4
8 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8
9 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0

10 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8
11 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5
12 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0
13 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6
14 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0
15 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4
16 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2
17 25-05-2020 Valley GC 69.9 118 89 18.3
18 22-05-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0
19 29-04-2020 Hill GC 70.5 125 85 13.1
20 14-04-2020 Hill GC 70.5 125 93 20.3
21 10-04-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2

Exceptionele score - voorbeeld

• Handicap 13,3

• Een dagresultaat (SD) van 

4,1 is ingeleverd die 9,2 

slagen beter is dan de 

huidige handicap
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Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)
1 01-10-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1
2 25-09-2020 Meadow GC 72.2 131 89 14.5
3 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5
4 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4
5 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8
6 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7
7 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4
8 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8
9 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0

10 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8
11 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5
12 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0
13 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6
14 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0
15 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4
16 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2
17 25-05-2020 Valley GC 69.9 118 89 18.3
18 22-05-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0
19 29-04-2020 Hill GC 70.5 125 85 13.1
20 14-04-2020 Hill GC 70.5 125 93 20.3
21 10-04-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2

Exceptionele score - voorbeeld

• Handicap 13,3

• Een dagresultaat (SD) van 4,1 

is ingeleverd die 9,2 slagen 

beter is dan de huidige 

handicap

• De berekende handicap is 11,9

• Met de aanpassing van -1,0 

wordt de nieuwe handicap 10,9
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Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)

Aan-
passing

1 01-10-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1 -1
2 25-09-2020 Meadow GC 72.2 131 89 14.5 -1
3 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5 -1
4 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4 -1
5 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8 -1
6 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7 -1
7 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4 -1
8 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8 -1
9 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0 -1

10 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8 -1
11 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5 -1
12 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0 -1
13 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6 -1
14 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0 -1
15 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4 -1
16 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2 -1
17 25-05-2020 Valley GC 69.9 118 89 18.3 -1
18 22-05-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0 -1
19 29-04-2020 Hill GC 70.5 125 85 13.1 -1
20 14-04-2020 Hill GC 70.5 125 93 20.3 -1
21 10-04-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2

Exceptionele score - voorbeeld

• De aanpassing van -1,0 is 

gedaan bij alle 20 

dagresultaten (SD).

• Hiermee blijft de impact van 

de aanpassing behouden bij 

volgende scores.

• De handicapberekening 

gebeurt op de combinatie 

van het dagresultaat en de 

aanpassing

Het dagresultaat wordt in dit voorbeeld aangepast met 1 punt, waardoor het 
dagresultaat effectief 1 punt lager is.
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Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)

Aan-
passing

1 01-11-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8
2 25-10-2020 Meadow GC 72.2 131 89 15.7
3 22-10-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7
4 05-10-2020 River GC 71.3 127 87 14.9
5 01-10-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1 -1
6 25-09-2020 Meadow GC 72,2 131 89 14.5 -1
7 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5 -1
8 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4 -1
9 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8 -1

10 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7 -1
11 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4 -1
12 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8 -1
13 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0 -1
14 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8 -1
15 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5 -1
16 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0 -1
17 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6 -1
18 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0 -1
19 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4 -1
20 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2 -1
21 25-05-2020 Valley GC 69.9 118 89 18.3 -1

Exceptionele score - voorbeeld

• Omdat de aanpassing niet 

wordt toegevoegd bij de 

nieuwe scores, zal 

uiteindelijk de aanpassing 

van -1 verdwijnen. 

• Na 4 ingeleverde scores is 

de handicap van de speler 

11,2 geworden. 

 Het effect van de verlaging door de exceptionele score verdwijnt langzaam, 
doordat deze niet wordt toegepast op de scores die daarna worden ingevoerd.

 De score van regel 14 (15,8) en niet de score van regel 4 (14.9) behoort tot de 
beste 8 scores: Bij de score van regel 14 wordt de correctie van -1 toegepast, 
waardoor dit resultaat 14,8 is en daarmee beter dan de score van regel 4.
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Score 
nr.

Speel
datum

Baan 
Course 
Rating

Slope 
Rating

Aangep. 
Bruto 
Score

Dag- 
resultaat 

(SD)

Aan-
passing

1 10-11-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1 -1
2 01-11-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8 -1
3 25-10-2020 Meadow GC 72.2 131 89 15.7 -1
4 22-10-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7 -1
5 05-10-2020 River GC 71.3 127 87 14.9 -1 / -1
6 01-10-2020 Hill GC 70.5 125 75 4.1 -1 / -1
7 25-09-2020 Meadow GC 72,2 131 89 14.5 -1 / -1
8 22-09-2020 Hill GC 70.5 125 91 18.5 -1 / -1
9 05-09-2020 Hill GC 70.5 125 92 19.4 -1 / -1

10 01-09-2020 Hill GC 70.5 125 99 25.8 -1 / -1
11 28-08-2020 Hill GC 70.5 125 89 16.7 -1 / -1
12 23-08-2020 River GC 71.3 127 92 18.4 -1 / -1
13 26-07-2020 Meadow GC 72.2 131 87 12.8 -1 / -1
14 14-07-2020 Hill GC 70.5 125 97 24.0 -1 / -1
15 04-07-2020 Hill GC 70.5 125 88 15.8 -1 / -1
16 19-06-2020 River GC 71.3 127 87 13.5 -1 / -1
17 16-06-2020 Valley GC 69.9 118 95 24.0 -1 / -1
18 12-06-2020 Forest GC 70.1 115 86 15.6 -1 / -1
19 05-06-2020 Meadow GC 72.2 131 85 11.0 -1 / -1
20 02-06-2020 Hill GC 70.5 125 82 10.4 -1 / -1
21 30-05-2020 Hill GC 70.5 125 94 21.2 -1

Exceptionele score –voorbeeld

• Nog een scorekaart met 4,1 

is ingeleverd. Dit is 7,1 

beter dan de handicap van 

11,2. 

• Dit betekent weer een 

aanpassing van -1 bij alle 

20 scorekaarten.

• De nieuwe handicap is nu 

8,8

 Meerdere exceptionele scores kunnen leiden tot meerdere correcties van de 
dagresultaten. 

 In dit voorbeeld wordt voor de resultaten van scores 5 t/m 20 2 keer 1 punt op 
het dagresultaat in mindering gebracht.
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• Je ziet nu vaak dat een speler een lange tijd geleden een exceptionele score heeft 
gemaakt en dat dit de stijging van de handicap beperkt.

• We zullen dit aan de hand van het volgende voorbeeld toelichten.

Exceptionele score in WHS 
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• Een lid heeft bij de transitie handicap 17,4 gekregen. Sindsdien heeft zij 6 
kaarten ingeleverd, maar haar handicap verandert niet. Terwijl ik als ik bij de 
WHS-handicap kijk naar de beste 8 scores van de laatste twintig kaarten het 
gemiddelde een stuk boven die 17,4 zou moeten liggen, namelijk op 20,2. Ik 
zie dat bij haar een low handicap van 12,4 is toegepast met een hard cap 
van 17,4. Dat is op basis van een enkele goede score in mei 2020. Is het 
mogelijk de handicap aan te passen en zonodig ook de low handicap index te 

resetten, zodat haar handicap weer overeenkomt met haar speelsterkte?d 
heeft bij de transitie handicap 17,4 gekregen. Sindsdien heeft zij zes hard cap en/of 
die low handicap index te verwijderen

Rol van hard cap en low handicap index 
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Rol van exceptionele score in WHS 

Je ziet een exceptionele score op 17-4-2017 die de handicap middels de low 
handicap index en de hard cap flink beinvloedt, zoals hiervoor al bij de low handicap 
index beschreven
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Exceptionele score in WHS 

Je ziet hier de exceptionele score van 60 Stablefordpunten over 18 holes
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• Exceptionele score eruit gehaald en low handicap index van 12,4 naar 21,6 en 
handicap naar gewenste niveau van 22,8

Rol van exceptionele score in WHS 
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Jaarlijkse herziening
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• Jaarlijkse herziening; de commissie behoort minimaal één keer per jaar te kijken of 
een handicap nog wel de werkelijke speelsterkte weergeeft

• Voorbeeld: iemand heeft een handicap gebaseerd op de beste 20 scores. Beste 8 
scores 10-18) zijn allemaal in de buurt van handicap. Scores 19-25 zijn allemaal 5-7  
slagen slechter dan de handicap. Het systeem zal nog niets doen, maar een actieve 
handicapcommissie die dit signaleert zal actie ondernemen en met de speler 
overleggen of aanpassing van de handicap prettig is om meer spelplezier te 
bevorderen.

Jaarlijkse herziening
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Taak verdeling commissies
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Qualifying condities

Regel-
commissie

Handicap-
commissie

Baancommissie/
greenkeeper

Wedstrijd-
commissie

Plaatselijk regels 
vaststellen

Markeringen
in de baan

Veranderingen in de 
baan

Toezicht op
handicapcondities

Plotselinge
veranderingen

Groen is verantwoordelijk

Oranje is in overleg

Rood is – heeft er niks mee te maken (er is geen rood! )
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Vragen
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• Het invullen van een marker is bij ons op de baan in de zuil niet mogelijk. Hoe lossen 
we dit op? Een softwareprobleem?

• Antwoord: voor de invoering van het WHS was het bij de betreffende 
softwareleverancier niet verplicht een marker in te vullen. Zoals eerder aangegeven 
zullen wij komen met een API voor de softwareleverancier waarin dit wel mogelijk 
wordt.

vragen
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• In de presentatie van 8 oktober staat dat je altijd twee keer 9 holes kunt spelen, maar 
toch niet twee keer qualifying?

• Antwoord: het is de bedoeling dat als je twee keer 9 holes achter elkaar speelt, dat je 
dan een 18-holes score invoert. We verwachten niet van de commissie dat men als 
een politieagent hierop zal toezien. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat iemand ‘s 
ochtends voor werk een 9-holes q ronde speelt en ‘s avonds nog een tweede q ronde 
speelt.

vragen
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• Kan een speler een nieuwe kaart invoeren als er nog een ongeaccordeerde kaart 
openstaat?

• Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk.

• Lees meer in deze FAQ.

vragen
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• Over het op non-q zetten: ik begrijp dat dit kan bij scores die op de home club zijn 
ingevoerd, door de score weg te gooien. De handicapcommissies kunnen toch geen 
score op non-q zetten die met de app GOLF.NL is ingevoerd?

• Antwoord: Commissies kunnen als handicapautoriteit elke ingevoerde score op non-
qualifying zetten ongeacht de manier waarop deze in de database is gekomen.

vragen
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• Er zijn ook markers zonder emailadres, hoe werkt dat?

• Antwoord: een golfer met een app GOLF.NL-account heeft een e-mailadres (altijd), 
anders kan je niet inloggen. In de app kan gekozen worden om een notificatie via mail 
te ontvangen, of niet. Als er niet voor mail wordt gekozen, dan komt het verzoek om 
een score goed te keuren alleen terecht als notificatie in het berichtencentrum van de 
app GOLF.NL app en/of mijn.golf.nl.

• Lees de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring (in de app GOLF.NL)?

vragen
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• Als een speler een score pas de volgende dag invoert of nog later, of als een marker 
pas dagen later de kaart accordeert, is het dan gerechtvaardigd om de kaart niet 
meer te accepteren en dus te verwijderen?

• Antwoord: nee, scores die in principe aan alle eisen voldoen mogen niet verwijderd 
worden met als enige reden dat deze niet dezelfde dag zijn ingeleverd. Als spelers hier 
een gewoonte van maken behoort de commissie de spelers daarop aan te spreken en 
kan de commissie penalty scores toepassen als zij ervan overtuigd is dat de speler de 
score niet inlevert met als doel om zijn/haar handicap te manipuleren.

vragen
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In het softwaresysteem van de club hoef je geen marker in te voeren. Vak mag 
leeg gelaten worden. Wordt dat nog veranderd?

Antwoord: de NGF zal dit jaar ook een marker approval functionaliteit voor SWL’s 
beschikbaar stellen, waarmee digitale marker validatie ook door SWL’s kan 
worden toegepast.

Lees meer.

vragen
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• Waarom worden digitaal ingevoerde wedstrijdkaarten op een vreemde club in 
Nederland niet automatisch bij de home course (ook in Nederland) bekend?

• Antwoord: als deze scores met het GSN-nummer van de speler ingevoerd worden, 
dan moet dit nu al werken - tenzij de softwareleverancier deze functionaliteit nog niet 
heeft geïmplementeerd.

vragen
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• Er worden in de app GOLF.NL scores goedgekeurd zonder marker!

• Antwoord: als de score is ingevoerd in de app, dan ontvangt de marker een 
mail/notificatie met het verzoek de score goed te keuren. Zonder goedkeuring 
wordt de score niet verwerkt.

• Lees de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring (in de app GOLF.NL)?

vragen
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• Als ik op een andere baan dan mijn home course aan een officiële wedstrijd 
deelneem, moet ik dan mijn kaart nog op mijn home course invoeren?

• Antwoord: dat hangt er vanaf, soms wel, soms niet. Als de organiserende club jouw 
score met jouw GSN-nummer in het wedstrijdsysteem invoert, dan komt deze score 
automatisch in de NGF database terecht. Lees de FAQ Wie is ervoor verantwoordelijk 
dat scores van open wedstrijden in de NGF-database terecht komen? 

vragen
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• Waarom kunnen scores bij verschillende clubs waar een lid een NGF-nummer heeft 
niet via het GSN-nummer worden gekoppeld, zodat de scores bij de verschillende 
clubs kunnen worden ingeleverd? Wat is de toegevoegde waarde van een GSN als je 
niet meerdere clubs lid kan zijn en kan spelen?

• Antwoord: dit kan wel, ook clubs waar je niet lid bent kunnen een score van jou 
invoeren onder jouw GSN-nummer, bijvoorbeeld bij een open wedstrijd. Maar de home 
club is de handicapautoriteit en bepaalt de handicap van de speler. Andere clubs dan 
de home club kunnen de handicap van de speler in Caddie opzoeken. 

vragen
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• Antwoord: dit betreft buitenlandse scores. Bij buitenlandse scores voldoet het 
totaal aantal Stableford punten en de Course en Slope, dus daar zullen soms 
geen holescores bij staan.

Lees de FAQ Hoe werkt de verwerking van 'buitenlandse scores'?

• Er zijn kaarten die zijn ingevoerd maar waar geen scores staan, hoe behandelen wij 
deze kaarten?

vragen
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• Scores in ons systeem waarvan de marker geen mailadres heeft, kunnen we deze 
kaarten verwijderen of dienen we deze in het systeem te laten staan? Want er komt 
geen marker bevestiging.

• Antwoord: de vraag is of je een GSN-nummer bij de marker ziet staan, want dat is 
het bewijs dat er sprake was van een bevoegd marker. Mogelijk kun je als 
commissie de kaart ook valideren, als de score juist is.

vragen
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• Soms komen kaarten langs waarvan de marker na 4 dagen nog niet heeft bevestigd, 
hoe gaan we hiermee om?

• Antwoord: je kunt de marker een bericht sturen (of de speler verzoeken om de 
marker te berichten), je kunt de score verwijderen en de speler vragen om deze score 
nog een keer in te voeren of je kunt de score accepteren als je de indruk hebt dat het 
om een betrouwbare score gaat.

Lees de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring (in de app GOLF.NL)?

Vragen
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Bedankt
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