
Voorbeeldbrief jaarlijkse herziening  
 
 
Beste golfer, 
 
Aan het einde van het jaar evalueert elke handicapcommissie de ingeleverde scores van al haar 
golfers met handicap 36 of lager. Deze evaluatie wordt de jaarlijkse handicap herziening genoemd. 
Dit wordt gedaan op basis van jouw ingeleverde scores om te zien of je handicap nog overeenkomt 
met je speelsterkte.  
 
Waarom is er een (jaarlijkse) handicap herziening? 
De herziening is te vergelijken met een check-up van je auto. Voor jezelf en medeweggebruikers 
(medegolfers) is het belangrijk om er zeker van te zijn dat jouw auto (lees handicap) goed aan het 
(golf)verkeer kan deelnemen. Het gevolg van de (jaarlijkse) herziening is dat deelnemers aan 
bijvoorbeeld wedstrijden zoveel mogelijk gelijke kansen hebben. Daarnaast wordt een handicap 
herziening van je handicap gedaan om je meer spelplezier te geven, omdat je met de gedane 
aanpassing vaker in de buurt van je handicap of wellicht je handicap kunt spelen. 
 
Welke spelers komen voor een handicap herziening in aanmerking? 
Als je 8 of meer scores in 2017 hebt ingeleverd, kom je in aanmerking voor een herziening. Als je in 
de laatste 12 maanden minder dan 8 scores hebt ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met 
de scores uit de afgelopen 24 maanden. 
 
Aanpassing of niet? 
We hebben jouw scores bekeken en uit de evaluatie is gebleken dat jouw handicap buiten de 
handicapgrenzen valt die daarvoor gelden. We hebben daarom besloten om je handicap met …. 
punt(en) te verhogen/verlagen. 
 
Bij onze beslissing om jouw handicap aan te passen hebben we ook nog naar de volgende factoren 
gekeken: 
- de ontwikkeling van je handicap gedurende het jaar 
- de fysieke mogelijkheden en de leeftijd van jou als golfer 
- de resultaten van oefenkaarten en/of non qualifying wedstrijden 
 
Vragen? 
Als je naar aanleiding van de voorgestelde aanpassing van je handicap vragen hebt, dan stellen we 
het op prijs als je hierover met ons contact opneemt 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Naam: 
 
Namens de handicapcommissie, 
 
E (emailadres vermelden Bijvoorbeeld handicapcommissie@golfclub.nl 
T 06 ……………………….. 
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