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Terugblik invoering en transitie

Openstaande software issues

WHS 3 maanden in de praktijk

Ingekomen vragen per e-mail

Vragen uit de chat

Onderwerpen



• Vanaf vorig jaar zomer veel tijd gestoken in het informeren van 

handicapcommissies middels de online toolkit, 4 online webinars, 

uitlegvideo’s, etc. Ook handicapcommissies voorzien van materialen 

om clubleden mee te informeren.

• In samenwerking met GOLF.nl de informatievoorziening richting de 

golfer aangepakt (animatievideo, berichtgeving GOLF.nl app, FAQ op 

golf.nl, WHS folder, podcast, etc.).

• Support via e-mail / telefoon aan golfers en golfclubs vanuit meerdere 

afdelingen binnen de NGF.

• IT traject waarin we met alle softwareleveranciers contact hebben 

gehad en hebben getest.

Terugblik invoering en transitie



• Live sinds 1 maart. 

• Weekend van live-gang toch niet alle SWL’s live gegaan, dit heeft effect gehad op 

veel handicapcommissies die klaar zaten om de handicaps van spelers te 

controleren en aan te passen.

• Essentiele functionaliteiten voor het doen van handicap aanpassingen waren niet 

overal live op 1 maart.

• Vanuit NGF ontbraken de API’s voor het terugdraaien van extra verlaging van de 

exceptionele score en het aanmaken van een penalty score. Tijdelijk was dit 

alleen mogelijk via een verzoek bij de NGF.

• Problemen gehad met verkeerd inlezen / invoeren van de ontbrekende kaarten 

waardoor er verkeerde handicaps zijn berekend.

• Onjuiste berekening PCC over 9 holes.

Terugblik invoering en transitie



• Vorige nieuwsbrief ook gevraagd naar jullie ervaringen.

• Uiteenlopende reacties van vlekkeloos en tevreden tot gefrustreerd en 

kritisch.

– Complimenten over ondersteuning, informatievoorziening en beschikbare materialen. 

– Frustratie, met name m.b.t. software en de issues die hier ontstonden zowel aan de kant 

van de NGF als de clubsoftwareleveranciers.

– Onjuiste handicaps door ontbreken van scorekaart of baan gegevens. 

– Oplossing laat lang op zich wachten.

– Nieuwe handicap systeem is een betere afspiegeling.

– Veel gecommuniceerd naar leden met de NGF materialen, hierdoor kunnen 

handicapcommissies de meeste vragen van spelers goed beantwoorden.

– Als vrijwilliger veel tijd gekost om de transitie te begeleiden en handicaps van spelers te 

controleren en herstellen.

Terugblik invoering en transitie



Openstaande software issues



• Wedstrijden tegen par.

– Bij deze wedstijdvorm, worden hoge scores nog niet automatisch terug gebracht naar de netto-bogey.

– De oplossing wordt nu geprogrammeerd. Oplevering binnen 2 weken. 

– Voor spelers waarbij dit invloed heeft gehad op de handicap, raden wij de commissies aan deze hoge 

scores van de hole aan te passen naar de netto bogey.

• Toepassing soft cap / hard cap. 

– Issues bij berekening van de soft cap.

– Dit is inzichtelijk in het WHS overzicht (light versie) en in de GOLF.nl app en web. Zorgen er voor dat het 

ook inzichtelijk wordt voor een commissielid.

• Terugdraaien van een exceptionele score (EXS)

– De API en bijbehorende documentatie zijn gereed en verstuurd aan de clubsoftwareleveranciers. 

– Zij zullen deze API implementeren zodat handicapcommissies deze functionaliteit kunnen gebruiken.

– Nog niet alle SWL’s hebben dit geïmplementeerd.

Status van issues is terug te vinden op www.ngf.nl/whs

Openstaande punten

http://www.ngf.nl/whs


Nog te verwachten



• Oplossingen voor bekende problemen.

• Grens voor inleveren en verwerken van scorekaarten gaat naar 2 weken (invoering per 1 

juli).

• Update ‘Wegwijs in Handicapping’.

• Caddie is vernieuwd, belangrijkste nieuwe functionaliteiten:

– Zelf aanpassen baangegevens zoals stroke index.

– Qualifying status aan of uit zetten.

– Nieuwe lus aanmaken.

– Tijdelijk tees buiten gebruik zetten (bijvoorbeeld i.v.m. onderhoud)

• Meer informatie: www.ngf.nl/caddie

Nog te verwachten



WHS 3 maanden in de praktijk



Soft cap en Hard cap

• Limiet aan de verhoging van de handicap

• Voorkomt te snelle stijging

• Soft cap: Rem met een maximum van 3 punten

• Hard cap: Maximale stijging van 5 punten

• Beide ten opzichte van de laagste handicap in de 

afgelopen 12 maanden. 

• 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.

Low
Handicap

Index



Low handicap index en hard cap oorzaak

18,3 28,0 24,7 23,3

18,3 27,8 24,6 23,3

18,3 28,1 24,7 23,3

18,3 28,1 24,7 23,3

18,3 27,4 24,4 23,3

18,3 27,2 24,3 23,3

18,3 26,8 24,1 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 24,9 23,1 23,1

18,3 23,7 22,5 22,5

18,3 23,3 22,3 22,3

18,3 22,6 22,0 22,0

18,3 21,7 21,5 21,5

18,3 21,5 21,4 21,4

18,3 20,6 20,6 20,6

18,3 20,0 20,0 20,0

18,3 20,0

19,4

18,9

18,9

18,5

18,5

18,3

18,3

18,3

Soft

Cap

Hard

Cap
Low HI

Berekende 

HI

38 05-06-2021 09:20 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

37 01-06-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 14 98 28,2 23,3

36 29-05-2021 14:30 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

35 28-05-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

34 22-05-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 6 106 35,6 23,3

33 21-05-2021 08:30 Heren geel 33,4 122 9 103 32,8 23,3

32 18-05-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 10 102 31,9 23,3

31 15-05-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 16 96 26,3 23,3

30 13-05-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

29 11-05-2021 09:30 Heren geel 33,4 122 13 99 29,1 23,3

28 07-05-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 14 98 28,2 23,1

27 05-05-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 17 94 24,5 22,5

26 04-05-2021 11:04 Heren geel 33,4 122 10 100 30,1 22,3

25 27-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 10 100 30,1 22,0

24 24-04-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 7 103 32,8 21,5

23 23-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 8 101 31,0 21,4

22 22-04-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 7 101 31,0 20,6

21 21-04-2021 10:19 Heren geel 33,4 122 10 98 28,2 20,0

20 20-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 8 100 30,1 20,0

19 16-04-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 8 99 29,1 19,4

18 13-04-2021 13:20 Heren geel 33,4 122 8 99 29,1 18,9

17 02-04-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 3 104 33,8 18,9

16 31-03-2021 10:00 Heren geel 33,4 122 7 100 30,1 18,5

15 30-03-2021 12:30 Heren geel 33,4 122 12 94 24,5 18,5

14 19-08-2020 19:20 Heren geel 66,2 122 9 97 27,8 18,3

13 24-06-2020 20:10 Heren geel 66,2 122 11 95 26,0 18,3

12 10-06-2020 19:20 Heren geel 66,2 122 12 93 24,1 18,3

ABS SD
Handicap 

Na
# Speeldatum Tee

Course 

Rating

Slope 

Rating
Stableford

18,3

18,3

18,3



Low handicap index en hard cap oorzaak

26,0 28,0 28,0 28,0

18,3 27,8 24,6 23,3

18,3 28,1 24,7 23,3

18,3 28,1 24,7 23,3

18,3 27,4 24,4 23,3

18,3 27,2 24,3 23,3

18,3 26,8 24,1 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 26,2 23,8 23,3

18,3 24,9 23,1 23,1

18,3 23,7 22,5 22,5

18,3 23,3 22,3 22,3

18,3 22,6 22,0 22,0

18,3 21,7 21,5 21,5

18,3 21,5 21,4 21,4

18,3 20,6 20,6 20,6

18,3 20,0 20,0 20,0

18,3 20,0

19,4

18,9

18,9

18,5

18,5

18,3

18,3

18,3

Soft

Cap

Hard

Cap
Low HI

Berekende 

HI

38 05-06-2021 09:20 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 28,0

37 01-06-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 14 98 28,2 23,3

36 29-05-2021 14:30 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

35 28-05-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

34 22-05-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 6 106 35,6 23,3

33 21-05-2021 08:30 Heren geel 33,4 122 9 103 32,8 23,3

32 18-05-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 10 102 31,9 23,3

31 15-05-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 16 96 26,3 23,3

30 13-05-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 12 100 30,1 23,3

29 11-05-2021 09:30 Heren geel 33,4 122 13 99 29,1 23,3

28 07-05-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 14 98 28,2 23,1

27 05-05-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 17 94 24,5 22,5

26 04-05-2021 11:04 Heren geel 33,4 122 10 100 30,1 22,3

25 27-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 10 100 30,1 22,0

24 24-04-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 7 103 32,8 21,5

23 23-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 8 101 31,0 21,4

22 22-04-2021 08:20 Heren geel 33,4 122 7 101 31,0 20,6

21 21-04-2021 10:19 Heren geel 33,4 122 10 98 28,2 20,0

20 20-04-2021 08:40 Heren geel 33,4 122 8 100 30,1 20,0

19 16-04-2021 08:50 Heren geel 33,4 122 8 99 29,1 19,4

18 13-04-2021 13:20 Heren geel 33,4 122 8 99 29,1 18,9

17 02-04-2021 09:00 Heren geel 33,4 122 3 104 33,8 18,9

16 31-03-2021 10:00 Heren geel 33,4 122 7 100 30,1 18,5

15 30-03-2021 12:30 Heren geel 33,4 122 12 94 24,5 18,5

14 19-08-2020 19:20 Heren geel 66,2 122 9 97 27,8 18,3

13 24-06-2020 20:10 Heren geel 66,2 122 11 95 26,0 18,3

12 10-06-2020 19:20 Heren geel 66,2 122 12 93 24,1 18,3
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Course 
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”In wedstrijden zien we nog steeds dat spelers ongeoorloofd uitstappen of geen score 

inleveren. Nu wordt er geadviseerd om deze spelers voor handicap doeleinden een 

penalty score te geven. Wat is het advies van de NGF wat deze penalty score moet zijn? 

Is dit een kaart met 0 Stableford punten, 25 of 30 Stableford punten?”

Penalty score – ingekomen vraag



➢ Speler heeft geen of een onvolledige score ingeleverd

❑ Met een geldige reden (blessure, ziekte, noodgeval, onweer, etc.)

❑ Score registreren indien voldoende holes gespeeld voor een geldige 9 of 18 holes score

❑ Geen score invoeren indien onvoldoende holes gespeeld voor een geldige 9 of 18 holes score

❑ Geen geldige reden (oordeel van de handicapcommissie)

❑ Indien score te achterhalen deze alsnog registreren

❑ Indien reden niet inleveren score als doel heeft om een oneerlijk voordeel te behalen: penalty score invoeren

➢ Hoogte van de penaly score: 

❑ Als het doel is om de handicap laag te houden: een hoog dagresultaat invoeren.

❑ Als het doel is om de handicap hoog te houden: een laag dagresultaat invoeren.

Penalty Score



Geen score ingeleverd

Score niet registreren (tenzij 
er voldoende holes 

ongehinderd gespeeld zijn 
voor een geldige 9 of 18 

holes score)

Score registreren (indien er 
genoeg holes gespeeld zijn 

voor een geldige 9 of 18 
holes score)

Indien te achterhalen, de 
feitelijke score registreren 

(plus een penalty score, naar 
oordeel van de 

Handicapcommissie)

Als de score niet is te 
achterhalen een penalty 

score registreren (hoog of 
laag, afhankelijk van de 

intentie)

De speler heeft de ronde 
met een geldige reden niet 
uitgespeeld (bijvoorbeeld, 

ziekte, blessure of 
invallende duisternis)

Overweeg disciplinaire acties

De speler heeft zonder 
geldige reden geen score 
ingeleverd (bijvoorbeeld, 

vergeten of dacht dat score 
niet geldig was)

De Handicapcommissie 
concludeert dat de speler 

geen score heeft ingeleverd 
om een oneerlijk voordeel 

te verkrijgen

Reden voor niet inleveren score



Een speler met handicap 14,3 speelt een qualifying ronde maar levert geen score in.

➢ Onderzoek van de handicapcommissie maakt duidelijk dat deze speler zijn handicap laag

wil houden: de qualifying ronden die wel geregistreerd zijn, zijn altijd goede scores met 

een dagresultaat lager dan de handicap. Wedstrijd scores zijn beduidend slechter met een

dagresultaat dat gemiddeled rond de 21 is.

➢ Als de scores van de gespeelde q-ronde bekend zijn, moeten deze alsnog worden ingevoerd.

➢ Als de scores niet bekend zijn moet een penalty score worden ingevoerd.

➢ Als de scores van de q-ronde zijn ingevoerd kan daarnaast ook een penalty score worden

ingevoerd.

➢ De hoogte van de penalty score

➢ Het handicap niveau van de speler in wedstrijden is ongeveer 21 en lijkt een betere weergave van 

het niveau van deze speler.

➢ Een passende penalty score is in dit geval een dagresultaat van 23.

Penalty Score - voorbeeld



Een speler met handicap 28,7 speelt een 9-holes wedstrijd en stapt na 7 holes uit.

➢ Onderzoek van de handicapcommissie maakt duidelijk dat deze speler slecht speelde en 

daarom gestopt is.

➢ De scores van de 7 gespeelde holes zijn onvoldoende voor een geldige 9 holes score.

➢ De speler had geen geldige reden om de wedstrijd niet uit te spelen.

➢ Er moet een penalty score worden ingevoerd om dit te corrigeren.

➢ De hoogte van de penalty score

➢ De scores van de gespeelde 7 holes kunnen worden gebruikt om te bepalen wat de 9 holes score 

zou zijn geweest. 

➢ Als het 9 holes dagresultaat bijvoorbeeld 37,4 zou zijn, dan is een passende penalty score enkele

punten hoger dan dit berekende dagresultaat. 

➢ Een passende penalty score is in dit geval een dagresultaat van 40.

Penalty Score - voorbeeld



“In de aanloop naar het WHS is er gecommuniceerd/gepubliceerd dat bij een 9 

holes ronde, 17 stableford punten (equivalent) over de niet gespeelde holes 

toegekend worden (duidelijk dat het sowieso een kadootje is niet spelen en wel 

beloond worden) echter bij oneven aantal handicapslagen vallen deze soms in de 

niet gespeelde holes. Dit is verklaarbaar maar lastig te accepteren voor sommige 

spelers, die blijven vasthouden aan die 'beloofde' 17 punten. Is het mogelijk dat 

jullie dit nog eens benoemen op jullie website?”

Dagresultaat 9-holes ronde – ingekomen vraag



“Bij het narekenen van het dagresultaat voor een 9-holes ronde kom ik 

regelmatig op een ander dagresultaat dan wat er in het handicap overzicht staat. 

Waardoor komt dit verschil?”

Dagresultaat 9-holes ronde – ingekomen vraag



Opschalen van de 9-holes score naar een 18-holes score:

• Voor de baanhandicap van de 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 8x netto par en 1x netto bogey.

• Voor de berekening van de score over de 2e 9-holes, wordt de baanhandicap

bepaald door 2x 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



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



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



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

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



– Voorspelling was dat de PCC in groot deel van de gevallen 0 zou zijn.

– In de praktijk komt een PCC van -0,5 / - 1 regelmatig voor.

– Spelers leveren alleen goede rondes (achteraf) in.

– Voor het WHS was dit ook al zo maar nu is het zichtbaar.

– Afschaffen PCC voor niet wedstrijdrondes is geen optie, fundamenteel onderdeel

van WHS.

– Focus op:

• Belang van de rol van de marker. Er zijn altijd 2 personen bij betrokken.

• Meldt voor aanvang van de ronde dat je qualifying speelt en hoeveel holes.

• Benadrukken wat ‘the spirit of the game’ is. Je benadeelt ook een ander.

• Een passende handicap zorgt voor meer spelplezier.

PCC



Opmerking:

• “ Ingaande op de PCC en de verantwoordelijkheid van de marker, het is een 

mooi verhaal, maar dat werkt niet in de praktijk! Je gaat van de marker een 

referee maken! Wanneer iemand met zijn maatje speelt en die zegt na zijn 

ronde, ik voer de kaart in, mark jij hem even, dan gaat dat maatje echt niet 

zeggen “ dat doe ik niet”! Dat is het grote bezwaar met dit systeem.” 

Antwoord:

• De marker is de referee bij alle rondes waarbij hij of zij voor een score tekent!

• Dit is al jaren zo en waarom zou dit bij wedstrijden anders zijn dan bij andere 

rondes voor handicap doeleinden.

PCC – ingekomen vraag / opmerking



• De R&A berekent de PCC over 18 holes en deelt de PCC over 9 holes. Waarom 

berekent de NGF dit op een andere manier (per 9 holes en per 18 holes apart)?

• Op de zelfde dag is de PCC van lus 1 en 2 (samen 18 holes) 0,0. En van lus 1 

(9 holes) en van lus 2 ( 9 holes) allebei -0,5. Dit lijkt niet erg logisch. Je zou 

toch denken dat het van beide lussen samen toch ook -0,5 zou moeten zijn.

PCC – ingekomen vraag / opmerking



Vraag over spelers met homeclub in het buitenland

• Hoe kan je bij spelers uit buitenland (België) handicaps overeen krijgen en houden. Zeker 

als ze niet in dezelfde fase zitten van laatste 20 scores. We mogen geen handicap updates 

meer insturen.

Antwoord

• De speler behoort bij zijn homeclub al zijn scores in te leveren.

• Voor andere clubs waar de speler lid is, is goed contact met homeclub onderhouden dan 

nuttig om met vertrouwen de daar geregistreerde WHS handicap te gebruiken. 

Spelers met lidmaatschap in het buitenland



Ingekomen vragen



• Spelers kunnen nog steeds oude q-rondes invoeren, zelfs als er al een nieuwe ronde is 
gespeeld. Vroeger was dit niet mogelijk. Gaat dit nog veranderen? 

➢ Ja, per 1 juli wordt de termijn voor inleveren beperkt tot 2 weken.

• Moet je als speler een q-wedstrijd gespeeld op een andere club zelf invoeren op de club 
waar je handicapregistratie loopt, of wordt dit automatisch verwerkt en zichtbaar voor 
je eigen club?

➢ De speler is verantwoordelijk om na te gaan of de score of de andere club via zijn of 
haar GSN nummer wordt ingevoerd of dat men dat zelf moet doen via club of golf.nl 
app.

• Wat te doen als de marker niet reageert op het verzoek tot accordering? 

➢ De marker krijgt een aantal herinnering en de speler die de marker kent kan hier 
natuurlijk ook achteraan zitten. Bij uitblijven van bevestiging kan de commissie dit doen 
als zij ervan overtuigd zijn dat de score klopt; de speler mag niet de dupe worden van 
het niet kunnen bereiken van de marker. 

Ingekomen vragen per e-mail



• Wat is het beleid t.a.v. (oudere) leden, die geen smartphone hebben en ook moeite 
hebben met een PC? 

➢ Zoveel mogelijk helpen als commissie

• Als 1 van de 18 holes in onderhoud is (en daarom tijdelijk gesloten) kan men dan toch 
een scorekaart inleveren? Door bijvoorbeeld voor die ene hole een nul-score in te 
geven?

➢ Nee, tenzij dit voor langere tijd is en er een tijdelijke aparte lus wordt aangemaakt.

• Waarom is het -nog steeds- onmogelijk om wedstrijdkaarten, gelopen bij club A, mee te 
laten tellen in het handicapverloop van deze speler bij zijn homecourse B. We moeten 
nu die kaart meegeven aan de speler.

➢ Dat is sinds maart al mogelijk; score kan op club A met het GSN nummer van de speler 
ingevoerd worden en gaat dan via de NGF automatisch naar club B 

Ingekomen vragen per e-mail



• Is er een optie om heel grote handicapverschillen (3 slagen) op te vangen bij het 
wegvallen van 1 heel goede kaart (de 21e)? Is er een waarschuwingssysteem om grote 
verschillen te signaleren?

➢ Nee

• Specifieke software (koppeling nieuwe accounts in e-golf4u gaat vaak fout). 

➢ Hier wordt voortdurend met vereende krachten aan gewerkt.

• Men in e-golf4u nog een willekeurige marker invoeren, die later door de NGF wordt 
afgekeurd.

➢ De NGF verwerkt alleen scores met marker; soms voegen commissies een marker toe.

➢ Dit is nog tijdelijk zo, in de loop van het jaar wordt een bekende marker verplicht.
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• Tijdelijk intrekken voor X maanden WHS hcp van speler. Standpunt NGF en realisatie in 
software.

➢ Deze functionaliteit is alleen voor de NGF beschikbaar en kan op basis van gefundeerde 
argumentatie door de NGF gedaan worden.

• Is duidelijk wanneer er een voorbeeld van het wedstrijdreglement op jullie site komt te 
staan?

➢ Begin juli

• Hoe kun je de andere leden eenvoudig vertellen hoe het WHS in elkaar steekt?

➢ Het gemiddelde van de beste 8 scores uit de laatste 20 rondes. Gebruik ook de 
materialen die voor jullie beschikbaar zijn voor communicatie met golfers op 
www.ngf.nl/whs
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• Regel 2.2. in the Rules of Handicapping van de R&A vereist een minimum van 14 holes 
voor een 18 holes dagscore berekening. Is dit in conflict met de NGF Wegwijs in 
handicapping?

➢ Binnen de EGA is er de mogelijkheid om te kiezen om scores over minimaal 10 holes op 
te waarderen tot een score over 18 holes. Dat hebben wij gedaan. Dus er is geen 
conflict.

• Waarom word de oudste kaart en niet de slechtste score verwijdert het kan nu zo zijn 
dat bij een kaart van 37 punten toch je handicap omhoog gaat hetgeen oneerlijk 
overkomt.

➢ De basis is de beste 8 scores van de laatste 20, het is niet kiezen welke score je laat 
afvallen.

• Is het mogelijk in de toekomst een database in proware te hebben met de gegevens 
van alle banen in Europa? Er zijn toch veel spelers, die ook in het buitenland golfen.
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Vragen uit de chat?


