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• Wereldwijd dezelfde wijze van berekening van een handicap 

• Geen handicapcategorieën meer en geen buffer meer

• Qualifying ronden overal ter wereld

• Qualifying ronden (zowel Q kaarten als wedstrijden) voor iedereen

• 9- en 18-holes ronden voor iedereen

• 10-17 holes onder voorwaarden mogelijk

WHS in vogelvlucht



WHS in vogelvlucht

• Baanhandicap (aantal slagen) wordt voor iedereen op dezelfde wijze 
berekend

• Nieuwe tabellen voor baanhandicap (februari 2021 geleverd)

• 9 holes ook voor spelers met handicap onder de 4,5

• Berekening voor handicaps boven de 36 hetzelfde als daaronder

• Playing conditions Calculation (PCC) in plaats van CBA



Veranderingen in WHS en wedstrijdreglement

Criteria voor deelname:
• WHS-handicap in plaats van EGA-handicap

• Handicaplimieten in reglement aanpassen?
vanwege grote veranderingen in handicap van spelers door WHS?

• 9-holes wedstrijden ook voor categorie 1 mogelijk
aanpassen in wedstrijdreglement/wedstrijdkalender

• Mogen pro’s meedoen aan wedstrijden? 
Dit was altijd al mogelijk indien lid van een club

• Handicap in meerrondenwedstrijd aanpassen of niet?
Niet doen



Veranderingen in WHS en wedstrijdreglement

• Inschrijving: 
➢ met meest actuele WHS-handicap
➢ Let op begin seizoen: is nieuwe WHS-handicap al bekend en klopt

deze?

• Spelvorm: 
➢Vaak gekoppeld aan handicaplimieten; eventueel herzien
➢Maximum score opnemen (al in Golfregels vanaf 1-1-2019)

vooraf bepaald maximum aantal slagen per hole (bijvoorbeeld 2 x netto 
par) (regel 21.2): bevordering doorstroming☺!



Vraag over Maximum score en Stableford

• Is het niet slimmer om onder het WHS richting Maximum score 
wedstrijden te gaan in plaats van Stableford? 

• Met netto double bogey sluit dat beter aan bij de WHS-opzet. 
• Om een of andere reden zijn er nog steeds mensen die 

Stableford ingewikkeld vinden. Als je alleen maar een 
holescore hoeft in te vullen, dan wordt het simpeler. 

• Gaan jullie nog dat adviseren? 

• Nee, het invullen van bruto hole scores is sowieso de basis en 
noodzakelijk



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



Veranderingen in WHS en wedstrijdreglement

• Scorekaart en strokeplay-vormen:
➢Bij strokeplay is de deelnemer conform regel 3.3b 

verantwoordelijk voor de juiste score per hole en het tijdig 
inleveren van de scorekaart bij de Commissie na het 
beëindigen van de wedstrijd.

➢De speler moet altijd op elke hole zijn/haar bruto score 
invullen om de score voor handicapdoeleinden te laten gelden.

➢NB Bij Stableford als een speler geen punten meer kan halen 
of een hole niet uitspeelt, dan een 11 invullen (geen 0 meer 
invullen)



Veranderingen in WHS en wedstrijdreglement

• Plichten van de speler ten aanzien van het WHS

➢De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook de ‘niet complete 
scorekaarten’, bij zijn home club in te leveren volgens het WHS

➢De deelnemer moet in geval van een incomplete score (wanneer bijvoorbeeld
minder dan 18 holes gespeeld) ook de reden van niet uitspelen op zijn 
scorekaart vermelden ten behoeve van handicapdoeleinden



Wedstrijden en qualifying condities



Spelvorm: 

• Maximum score per 1/1/2019

Aantal holes

• Minimaal 9 holes; alles tot en met 18

• Minder dan 18:

• Logisch eindpunt naast clubhuis

• Goede reden; ziek, donker, onweer, 
etc.

Qualifying condities; nieuw  in WHS



• 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.

Qualifying condities in WHS



• Als er sprake is van Q condities, dan is wedstrijd met een spelvorm die 
qualifying is per definitie qualifying 

• Vraag: 

Mag Commissie bepalen dat een wedstrijd non-Q is, als er sprake is van 
Q condities?

• Antwoord: Nee, een commissie heeft deze bevoegdheid niet

• Mogelijke oplossing: andere spelvorm, bijvoorbeeld 3-stokkenwedstrijd

Qualifying condities en qualifying wedstrijd



• De baan is in mei zeer drassig door hevige regenval.

• Vraag: Mag de commissie dit oplossen door de plaatselijke regel voor 
plaatsen in te stellen?

• Antwoord:

• Nee, de commissie mag dat alleen in de periode tussen 1-11 en 1-5 doen. 
(Buiten deze periode toestemming aan de NGF vragen.)

• Oplossing: de Commissie mag voorafgaand aan de wedstrijd de wedstrijd 
non-Q verklaren vanwege extreme weersomstandigheden.

• NB. De commissie mag niet achteraf de wedstrijd non-Q verklaren

Qualifying condities en bevoegdheden Commissie



• Als gevolg van hevige regenval staan op twee holes bunkers rond de green 
onder water. De baan heeft 11 holes met bunkers rondom de green.

• Vraag: Mag de commissie dit oplossen door in een plaatselijk regel op te 
nemen dat alle bunkers  GUR zijn? 

• Antwoord:

• Nee. De Commissie mag wel de volgende plaatselijke regel opnemen:

• De bunker gelegen [geef locatie precies aan] is grond in bewerking en is deel 
van het algemene gebied. Ontwijken zonder strafslag is mogelijk volgens Regel 
16.1b.

Qualifying condities en bevoegdheden Commissie



• Onderlinge clubwedstrijden mogen onder bepaalde voorwaarden doorgaan (en
op dt moment met maximaal 2 personen per wedstrijdgroep).

• Publiek bij wedstrijden blijft verboden. 

• Clubwedstrijden, zoals de dames- en herendag, kunnen wel doorgang vinden 
ongeacht de leeftijd, mits er geen groepsvorming vooraf en achteraf is. (Op dit 
en op dt moment met maximaal 2 personen per wedstrijdgroep).

• Spelers moeten 1,5 meter afstand houden. 

• Op het gehele golfterrein is het maximum aantal personen 250. (Dit aantal 
personen moet dus op dit moment opgesplitst worden in groepen van 
maximaal twee personen.)

Qualifying condities en corona



• Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit voorkomen kan worden en de 
uitslag online wordt gepubliceerd, dan is naar onze mening (en die van het 
VWS) een wedstrijd goed en verantwoord te organiseren. Het is wel de 
bedoeling dat men na afloop van een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel 
mogelijk verlaat 

• Kinderen tot 18 jaar

• Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. Sporten in teamverband en 
wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. Kinderen 
en jeugd tot 18 jaar kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen.

Qualifying condities en corona



• Shotgun-wedstrijden

• Omdat het voorkomen van groepsvorming bij een shotgun start niet realistisch 
te voorkomen is, adviseren wij dat er in deze periode geen wedstrijden met 
shotgun-start georganiseerd worden.

Qualifying condities en corona



Handicapverrekening



Course Handicap

• Zelfde berekening voor 

handicaps > 36

• Voor qualifying ronden is 

de Playing Handicap gelijk 

aan de Course Handicap 

(baanhandicap).

• Voor wedstrijden kan een 

Handicap Allowance

toegepast worden om de 

Playing Handicap te 

bepalen.



• WHS-waarden voor de Handicap 

Allowance.

• De Handicap Allowance:

o Wordt toegepast binnen de 

wedstrijdmodule.

o Is uitsluitend bepalend voor de 

wedstrijdresultaten.

o Is niet van invloed op de 

handicapberekeningen.

Playing Handicap



• Speler met handicap 21,5 speelt een individuele 

strokeplaywedstrijd van de gele tee.

• De Handicap Allowance voor de wedstrijd is vastgesteld 

op 95%

• De Playing Handicap wordt als volgt berekend:

• De Playing Handicap voor deze wedstrijd is voor deze 

speler dus 24 slagen.

• Voor handicapberekeningen wordt de afgeronde Course 

Handicap (baanhandicap) van 26 toegepast.

Playing Handicap - Voorbeeld

Course Handicap = 21,5 x (135 / 113) + (71,9 – 72)  = 25,59

Playing Handicap = 25,59 x 95% = 24,31

26

24



• Wat is de achtergrond ivoor de aanbeveling van 95% handicap allowance voor individuele wedstrijdvormen?

Het feit dat de spreiding van scores behoorlijk verschilt tussen spelers met een lage en een hoge handicap.

* Het WHS is erop gericht om in matchplay spelers dezelfde kans te geven om te winnen.

* Het EGA-systeem is er meer op gericht om spelers bij strokeplay en Stableford gelijke kansen te geven om voor in 
het veld mee te doen. 
* Het effect van deze aanpak van het WHS zien we al bij de transitie; hoe hoger een handicap, hoe meer deze 
verhoogd wordt; gericht op het creëren van gelijke kansen in matchplay. 

* De voorgestelde 95% is de manier om bij het spelen van strokeplay of Stableford de kansen weer gelijk te trekken.

Conclusie:

* Het toepassen van de 95% allowance voor strokeplay- en Stableford-wedstrijden is aan te raden om de kansen 
voor alle spelers zo gelijk mogelijk te houden. Bij playing handicap-verschillen onder de 30 blijft het verschil beperkt 
tot één slag die spelers met een hogere handicap meer meekrijgen dan wanneer er geen handicap allowance wordt 
toegepast.

Handicapverrekening



• Vraag:

Alle wedstrijden waarbij met een afwijkende playing handicap (course handicap) 

gespeeld wordt. kunnen dus in principe toch qualifying zijn.

• Antwoord:

Alle individuele spelvormen die onder het WHS zijn toegestaan voor 

handicapdoeleinden zijn qualifying ongeacht welke handicap allowance de 

commissie de spelers meegeeft.

• Daarom moeten op de scorekaart staan:

• Handicap

• Baanhandicap – speler weet waar slagen voor handicap vallen

• Playing handicap – slagen voor wedstrijduitslagbepaling



Handicapaanpassing?



• 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 dag-resultaat

– 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.

Eenvoudige schatting van dagresultaat 



• Als een wedstrijd over meerdere ronden wordt gespeeld op dezelfde of 
opeenvolgende dagen, dan bevelen wij aan dat de WHS-handicap gedurende 
de wedstrijd ongewijzigd blijft.

• Dit moet in het wedstrijdreglement opgenomen worden.

Handicapaanpassing en meerrondenwedstrijd



Slow play voorkomen



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? 

• Wat zijn de oorzaken? Wat te doen?

Voor de wedstrijd

• Starttijden te dicht op elkaar, en geen starters gaps. 

• Gevolg filevorming.

Wat te doen?

• Starttijden niet te dicht op elkaar.

• Na elke 3 groepen: starters gap.

• Zie volgende dia.

Langzaam spel



Startlijst met starters gap



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? 

Oplossingen:

Keuze kleur tee:

• Spelers van kleur tees laten spelen die niet te moeilijk of te lang is

• Bijvoorbeeld beginners van oranje en oudere heren of jeugd van blauw of 
rood

Spelvorm:

• Stableford of Maximum score i.p.v. strokeplay (spelers moeten uitholen).

• Stableford (bal opnemen, indien geen punten).

Langzaam spel



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? 

Maak afspraak met baancommissaris/hoofdgreenkeeper over:

• maaibeleid/roughhoogte, 

• minder hoeven zoeken 

• betere doorstroming 

Noot: significante veranderingen beïnvloeden de rating en moeten 
gemeld worden aan de NGF.

Hole-locaties 

• niet te moeilijk, hole makkelijker aan te spelen

• minder tijd kwijt met putten

Langzaam spel



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? 

Wat kun je eraan doen? 

• Kondig aan dat er op de speelsnelheid gelet wordt.

• Geef duidelijke richtlijnen (bijv. na één uur moet je op tee 6 zijn).

Geef voorlichting aan spelers op een positieve manier.

• Waar gaat men staan.

• Vooruit lopen.

• Wees klaar als het je beurt is!

• Of Ready Golf!! ‘Speel voor je beurt’ - Als dat veilig kan!

Langzaam spel



Langzaam spel



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? 

Vuistregels. Wanneer lig je achter?

– Par-3: als je niet hoeft te wachten.

– Par-4: als de green leeg is als je op de tee komt.

– Par-5: als de groep voor je al op de green is.

Langzaam spel



Na de ronde



• 's nachts wordt de PCC berekend over alle ingeleverde scores van die dag, op een 

bepaalde baan of lus. Dus de PCC zie je de volgende ochtend. 

• 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 die op de speeldag ingevoerd zijn, worden meegenomen in de 

berekening.

Playing Condition Calculation (PCC) 



• Vraag:
De PCC geldt als er minimaal 8 scores zijn van spelers met een handicap 36,0 
of lager. Dit betekent dat individuele spelers afhankelijk zijn van anderen of die wel
of geen kaart invullen in het systeem en hoe zit dat dan met gastspelers?

• Antwoord:
Dat klopt.

Oorspronkelijke gedachte is: wanneer
er een wedstrijd is, dan is het raar als spelers die net daarvoor of
daarna spelen geen PCC-correctie krijgen. Dat is nu opgelost.

De scores van gastspelers gaan mee in de berekening als 
zij hun score voor middernacht invoeren.

Playing Condition 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 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.

Playing Conditions Calulation



Regelproblemen en strafoplegging



• Ga na of het bestuur de bevoegdheid tot strafoplegging in statuten, 
huishoudelijk reglement of Commissiereglement heeft gedelegeerd aan de 
commissie.

• Controleer wat de reikwijdte van je bevoegdheid is; mag je bijvoorbeeld wel 
personen van deelname aan een of meer wedstrijden uitsluiten 

Bevoegdheid tot strafoplegging



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? 

Problemen na de ronde:

• Speler moet gegevens op kaart controleren en z.s.m. inleveren.

• Marker moet scores verifiëren.

• Na inleveren scorekaart geen veranderingen meer mogelijk.

• Een onleesbare kaart is “niet ingeleverd”. Wat doet Commissie?

Organisatie wedstrijd



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? 

Problemen na de ronde:

• Casus: 

• Speler heeft met marker scores op scorekaart geverifieerd en beiden 

hebben de kaart getekend.

• Voor het inleveren van de scorekaart verandert de speler de score op 

hole 4 (een par 3) van 4 naar 3

• Wat nu?

Organisatie wedstrijd



Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen? 

Problemen na de ronde:

• Casus: 

• Speler moet worden gediskwalificeerd volgens R3-3(2)

• Tenzij dit overlegd was met de marker

Organisatie wedstrijd



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? 

Problemen na de ronde:

• Marker heeft niet ondertekend.

• Wat doet u?

Organisatie wedstrijd



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? 

Antwoord: 

• Reden niet-ondertekening nagaan.

Sanctie?

• DQ voor speler tenzij uitzondering van toepassing is. (R3-3b(2)) 

Organisatie wedstrijd



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? 

• Verkeerde score: 

• te hoog > blijft staan;  

• te laag > DQ, tenzij onwetend over een regelovertreding. 

• Verkeerde handicap: 

• te laag > blijft staan;

• te hoog > DQ (als dit het aantal handicapslagen beïnvloedt).

• NB Onjuiste Stableford-score leidt niet tot DQ.

Organisatie wedstrijd



Opdracht:
Ga in groepen van drie elkaars wedstrijdreglement vergelijken.

Maak een lijstje met wat er in moet staan.
• ll

Vraag 1: Zou u uw wedstrijdreglement aanpassen? 

Problemen na de prijsuitreiking:

• Per ongeluk te lage score ingeleverd: R20.2e(2) – DQ 

• Onbewust van strafslag, niet genoteerd: R3.3b(3) – score aanpassen 

en dus ook de uitslag!

• Verkeerd advies van Commissielid: R20-2d – geen straf 

Organisatie wedstrijd



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? 

• Matchplay: 

• Commissie moet snel besluiten om stand match vast te stellen.

• Tijdslimiet voor ‘ruling’.

• Strokeplay: 

• Bij twijfel een tweede bal spelen.

• Verplicht voorleggen aan Commissie voordat de kaart is ingeleverd; 

zelfs als beide scores gelijk zijn. 

Organisatie wedstrijd



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? 

Straffen kunnen niet worden gewijzigd na bekendmaken van de uitslag: R20-2e

Uitzonderingen:

• Overtreding, afspraak regels niet naleven. 

• Bewust hoge handicap, die handicapslagen beïnvloedt. 

• Te lage score op een hole, tenzij speler strafslag niet telt waarvan hij niet wist 

dat die was opgelopen. 

• Wist voor uitslag dat regel met straf DQ was overtreden.

Organisatie wedstrijd



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? 

• Beslissingen van de Commissie zijn definitief, tenzij…

u fouten heeft gemaakt bij het vaststellen van de uitslag 

• Fouten moeten worden herzien (Guide 7D):

• Voor de uitslag: straffen en Commissiehandelingen.

• Na de uitslag: alleen ‘rulings’ of straffen of beslissingen die geen 
straffen betreffen. 

• Escalatie procedure naar Regelcommissie club en dan Handicap 
en Regelcommissie NGF, en eventueel R&A. Beslissingen van de 
Commissie zijn definitief.

Organisatie wedstrijd



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? 

• Diskwalificatie: score geschikt voor handicapdoeleinden of niet?

• 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 Score niet in wedstrijduitslag, wel voor handicapdoeleinden

Organisatie wedstrijd



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? 

• Diskwalificatie en score niet/wel geschikt voor handicapdoeleinden?

• 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

Organisatie wedstrijd



Monitoren van handicaps



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? 

• Als wedstrijdcommissie ken je de deelnemers aan de wedstrijden 
meestal goed en ben je op de hoogte hoe hun prestaties zijn.

• Als blijkt dat een speler meerdere wedstrijden over een wat langer 
periode niet in de buurt van zijn handicap speelt (8 tot 10 punten 
slechter), dan is het tijd om met de handicapcommissie en de speler 
contact op te nemen om na te gaan of zijn of haar handicap wellicht 
aanpassing behoeft.

• Als een speler in wedstrijd regelmatig veel beter dan zijn handicap 
speelt (4 of 5 punten beter) en steeds wedstrijden wint, dan is het 
eveneens tijd om met de handicapcommissie hierover contact op te 
nemen.
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