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Toelichting tijdpad

Rol handicapcommissie

Ingekomen vragen per e-mail

Vragen uit de chat

Onderwerpen



• Fase 1: 16 december tot 4 januari

– Transitie van EGA naar WHS wordt uitgevoerd.

• Fase 2: 4 januari tot 1 maart

– EGA-handicap en WHS-handicap beide zichtbaar. 

– Commissies kijken of bij grote WHS – EGA verschillen 

ingegrepen moet worden. 

• 1 maart: WHS Live!

– WHS-regels gaan gelden.

– Nieuwe baanhandicaptabellen in gebruik.

Tijdpad voor invoering WHS in het kort



Fase 1: 16 december tot 4 januari

– EGA naar WHS transitie wordt uitgevoerd.

– Aangekondigde freeze periode niet meer van toepassing in december.

– Handicapcommissies kunnen ledenlijst opvragen met huidige EGA- en toekomstige WHS-

handicaps.

• Opvragen ledenlijst via myrte.eikenaar@ngf.nl

• Grote afwijkingen opsporen voor bijvoorbeeld: 

– spelers met heel weinig scores sinds 2016;

– spelers die na een flinke handicap aanpassing om handicap in overeenstemming te 

brengen met speelsterkte nog weinig scores ingeleverd hebben (bv. nieuwe heup).

Rol Handicapcommissie – Fase 1

mailto:myrte.eikenaar@ngf.nl


Fase 2: 4 januari tot 1 maart

– EGA-handicap en WHS-handicap beide zichtbaar

– Mogelijkheid om laatste 20 en beste 8 scores in te zien 

Beiden zowel in de app GOLF.nl als in de clubsoftware.

• Er kunnen geen handicapaanpassingen gedaan worden.

• Alleen volledige scorekaarten worden verwerkt.

• Een paar WHS-updates tussen 1 januari en 1 maart; streven naar twee-/driewekelijks.

• EGA-handicap blijft nog steeds leidend. Maar WHS draait op achtergrond mee.

• Laatste week februari tijdelijke ‘freeze’. 

• Qualifying scores worden in de wachtrij gezet en na deze ‘freeze’ alsnog verwerkt.

Rol Handicapcommissie – Fase 2



Fase 2: 4 januari tot 1 maart (vervolg)

• Opsporen grote afwijkingen tussen EGA- en WHS-handicaps; achterhalen wat de 

oorzaak is.

• Bepalen welke aanpassingen nodig zijn; alleen gehele getallen.

• Vanaf vrijdag 26 februari, na de ‘freeze’ periode …:

– is het mogelijk om handicapaanpassingen te maken 

– worden deze direct verwerkt 

– kunnen ook ‘oude’ buitenlandse scores nog worden toegevoegd

– zodat de WHS-handicaps op 1 maart correct worden weergegeven 

– dit kan natuurlijk ook nog na 1 maart!

Rol Handicapcommissie – Fase 2 (vervolg)



• 1 maart: WHS Live!

– Geen EGA-handicap meer zichtbaar.

– WHS-regels gaan gelden.

– Nieuwe baanhandicaptabellen in gebruik.

• Nieuwe baanhandicaptabellen ophangen/op de website plaatsen.

• Ook na 1 maart kunnen benodigde handicapaanpassingen gedaan worden.

• Buitenlandse kaarten/wedstrijden met terugwerkende kracht invoeren 

(waar dit voorheen niet mogelijk was).

Rol Handicapcommissie – Fase 3



• Heel belangrijk om de leden voor te bereiden op de komst van het WHS en wat er zal veranderen.

• Voor commissies: www.ngf.nl/whs

– FAQ

– Filmpjes

– Webinar

– Clubblad-/nieuwsbriefteksten en afbeeldingen

– Presentatie voor leden

– 1e versie Wegwijs in Handicapping (voor de kerst)

• Voor golfers: www.golf.nl/whs

– Artikelen (deze kunnen ook gebruikt worden voor communicatie met leden)

– FAQ

– Podcast – Podje Golf – aflevering 1

• WHS-folder met uitleg voor de golfer beschikbaar vanaf woensdag 16 december via www.golfboeken.nl

Rol Handicapcommissie - Communicatie
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• Clubsoftware

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

– Handicapaanpassing tot maximaal 5 punten.

– Penalty score (toekennen en ongedaan maken).

– Ongedaan maken van automatische extra verlaging op basis van een exceptionele score.

– Toekennen van een 1e handicap bij spelers die terugkeren in de sport.

• ngf.nl/caddie

– Een tweede PCC aanvragen voor een bepaalde dag.

– Voorstel jaarlijkse herziening overnemen of ongedaan maken.

• NGF bureau

– Handicapaanpassing van meer dan 5 punten. 

– Handicapaanpassing voor spelers met een handicap lager dan 2.0.

– Bevriezen of intrekken van een handicap.

Commissie acties – welke actie en waar?



• Gaan jullie bij leden die tussen 2016 en 2021 van homecourse wisselen hun scores van de 
verschillende clubs combineren ten behoeve van hun WHS handicap registratie? Alle golfers 
hebben sinds 2016 één GSN-nummer waaronder alle scorekaartdata is verwerkt. Op 
deze basis worden de WHS-handicaps berekend. 

• Nieuwe leden met een bestaande handicap; krijgen we inzicht in hun historie, kunnen wij hun 
laatste 20 kaarten zien waarover hun WHS handicap is berekend? Wij sturen, indien 
aanwezig, de set van 20 kaarten altijd naar de homeclub.

• Leden met hun home course elders; krijgen wij hun laatste 20 kaarten teruggekoppeld en 
krijgen we automatisch de juiste WHS handicap in ons systeem? Alleen de homeclub heeft 
inzage in deze kaarten, laatst bekende handicap kan wel worden opgehaald, als jullie 
software partij dit heeft geïmplementeerd. Het is wel mogelijk om wedstrijdkaarten, 
ook al bent u niet de homeclub, in te sturen. Wij zorgen dan dat deze bij de homeclub 
terechtkomt.

Ingekomen vragen per e-mail



• Leden met een (oude) handicap, die lang niet gespeeld hebben; welke handicap gaat het WHS 
geven? Als er geen scores in de database staan houden deze spelers dezelfde handicap.

• Wat gebeurt er met leden die hun home course in het buitenland hebben?

Deze spelers kunnen het beste al hun scores bij beide clubs inleveren.

• Ontvangen alle golfclubs nieuwe handicaptabellen ook als de baanrating kortgeleden is 
uitgevoerd? Zo ja wat is hiervan de reden? Ja, want iedereen mag 9 holes qualifying
rondes spelen en berekening van handicap 37-54 is veranderd in WHS.

• Wij hebben leden die niet over een smartphone beschikken. Hoe kunnen zij hun handicap 
volgen? In de clubsoftware en op mijn.golf.nl.

• De PCC. Moet dit door de wedstrijdleiding worden aangevinkt in het systeem of wordt dit 
automatisch per dag toegepast zonder dat hiervoor een handeling is vereist door de 
wedstrijdleiding van die dag? Automatisch; alleen voor extra PCC → ngf.nl/caddie.

Ingekomen vragen per e-mail



• Alle golfbanen in Nederland zitten met hun gegevens in het Proware-systeem dat wij gebruiken. 
We gaan ervan uit dat de CR en de SR niet apart hoeft te worden ingevuld op de scorekaart als 
het om Nederlandse golfbanen gaat. Klopt dat? We beschikken nog over veel scorekaarten dus 
nieuwe laten drukken is kostbaar. Opnieuw drukken niet nodig; wel advies voor volgende 
serie, compact voorbeeld zal in de nieuwe ‘Wegwijs in Handicapping’ worden 
opgenomen.

• Is er al concrete informatie onder welke voorwaarden een speler in een 18 holes ronde na 9 
(10,11 …17) holes eerder mag afbreken? En wie beoordeelt dat en wanneer? Ja, commissie.

– Geldt dit ook voor Q-rondes of alleen voor wedstrijden? Alleen Q-rondes.

– Biedt de faciliteit van eerder een ronde afbreken de mogelijkheid in één 18 holes wedstrijd 
behalve de 18 hole spelers ook de 9 holes spelers (c.q. 14 holes spelers) te 
accommoderen? Nee, één wedstrijd: iedereen dezelfde aantal holes. Aparte 
wedstrijden ok.

– Wordt dit ook gefaciliteerd door de clubsoftwareleveranciers? Nee.

Ingekomen vragen per e-mail



• Moeten of kunnen die voor de start van een ronde exact worden aangemeld of mag de speler bijv. na 12 
holes besluiten eruit te stappen en vervolgens een kaart over 12 holes inleveren?

Spelers moeten vooraf melden dat zij een Q kaart willen inleveren en over hoeveel holes.

• Mag de commissie kaarten die geen 9 of 18 holes zijn verbieden? Nee.

• Wanneer er 18 holes gespeeld worden maakt de SI-verdeling voor handicapping niets uit. Wanneer er 
bijvoorbeeld 12 holes worden gespeeld worden de indices van de holes 10, 11 en 12 wel belangrijk. 
Moeten we de SI’s aanpassen volgens de suggestie van de R&A/USGA? Nee; details komen in 
Wegwijs in handicapping.

• In een wedstrijd wordt geen marker aangewezen en spelers regelen dat ook niet onderling. Is de 
wedstrijd dan per definitie niet-qualifying? Scores zonder marker bevestiging vallen buiten 
wedstrijd.

– Wat is de status van de ingevoerde scores? Als er geen marker bevestiging komt; non-Q.

– Wat is de bevoegdheid van de handicapcommissie? Optreden (spelers er op aanspreken en 
diskwalificeren) en spelers uitleggen wat de procedure is.

Ingekomen vragen per e-mail



• Bij ons op de golfclub wordt op donderdag namiddag/avond de mogelijkheid geboden een 9 holes ronde te 
spelen (Mixed Night genoemd). Tot nu toe altijd NQ. Moet deze vanaf 2021 als Q worden gespeeld als de 
baan Q is? Ja

• Is het in het nieuwe systeem toegestaan om naar willekeur wedstrijden NON-qualifying te spelen? Dit is 
bijvoorbeeld de gewoonte bij onze senioren. Zo nee, wat is er tegen te doen? Als de baan in qualifying
conditie is en het is een individuele wedstrijd dan zijn deze scores per definitie qualifying.

• Soft Cap en Hard Cap, worden die toegepast bij de transitie? Ja, alleen als een speler minimaal 20 
scores heeft.

• NR’s worden niet gewenst (terecht). Zijn er al concrete richtlijnen wanneer wel/niet een penalty score 
kan/moet worden gegeven, en wat die penalty score inhoudt?  Hangt van intentie van speler af.

– Zelfde vraag t.a.v. intrekken Handicap bij notoire NR spelers?

– Zijn er concrete voorbeelden te geven?

– Als iemand een handicap hoog probeert te houden een lage penalty score invoeren en vice 
versa.

Ingekomen vragen per e-mail 



• Gaan de wedstrijdscores naar onze softwareleverancier en dan naar de NGF of rechtstreeks naar de 
NGF? Wie zorgt voor de wedstrijdresultaten? Dat zou inmiddels zo moeten zijn

• Indien we stroke-max wedstrijden willen spelen. Bijvoorbeeld maximum PAR+4 of met handicap 
beperking, PAR+3. Kan de software dit aan? Dit ligt bij de softwareleverancier.

• Handicap review/Jaarlijkse herziening: volgens R7.1a moet een HCP aanpassing als gevolg van een 
HCP review worden goedgekeurd door de Authorized Association. Maar die kan daar regels aan 
toevoegen. Hoe gaat dit in de praktijk werken? En komt er nog informatie hoe die review werkt? Dit 
jaar doen we de transitie. In de loop van 2021 volgt informatie voor de jaarlijkse herziening 
eind 2021.

• Tijdelijke wijziging van de baan (appendix G.f): deze procedure is anders dan de huidige regels. Moet 
nu bv. het in gebruik nemen van een enkele wintergreen met de NGF worden afgestemd? De 
beschrijving heeft het over tijdelijke tee’s, geldt die ook voor tijdelijke greens? De afstanden die 
genoemd worden, is dat per hole of het totaal voor alle holes met wijzigingen. Q-condities blijven 
van kracht als er per individuele lus van 9 holes niet meer dan 50 m verloren gaat.
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Krijgen regelmatig vragen over welke scores wel en niet mee worden genomen in de transitie:

• Hierbij een kort overzicht:

• Buitenlandse kaarten; afhankelijk van de software leverancier; vaak als handicapupdate

• CBA informatie wordt niet verwerkt

Ingekomen vragen per e-mail

Hole 
scores

Stableford 
punten Par CR SR Transitie

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nee Ja Ja Ja Ja Nee
Ja Ja Nee Nee Nee Ja, als er een baan achterhaald kan worden
Nee Nee Nee Nee Nee Nee, dit zijn kale handicap updates



• Hoe zit het met de invoering van een foute score bij stableford wedstrijden? Nu leren wij golfers 
om alle slagen te noteren tot het maximum waarbij geen punten mee te behalen zijn. Uit het 
webinar leek het alsof het systeem de foute scores corrigeert. Klopt dat? De speler moet bij 
hoge scores hetzelfde blijven doen of een 11 noteren.

• De handicap allowance percentage voor wedstrijden. Wordt dit standaard en automatisch in het 
systeem geprogrammeerd en gekoppeld aan de keuze van de wedstrijd op het moment dat een 
wedstrijd wordt aangemaakt? Ons voorstel is om dit als een advies te beschouwen zodat de 
wedstrijdleiding in het systeem de keuze krijgt om hier van af te wijken en naar eigen inzicht en 
verantwoordelijkheid hier invulling aan kan geven. Wij zijn van mening dat de drempel om aan 
wedstrijden deel te nemen niet moet worden verhoogd. De gedachte is dat met de invoering van 
het whs systeem dit tot een betere weerspiegeling van het spelniveau zal leiden. Dat lijkt ons 
voldoende om het plezier in het spel en de wedstrijden te behouden. Uitleg achtergrond 
handicap allowance op volgende pagina. 

– Hoe moet een qualifying kaart ingevuld worden bij een wedstrijd met 
handicapverrekening? Voor de qualifying kaart geldt 100% baanhandicap, voor de 
wedstrijd 95% playing handicap, dat kan dus een slag schelen. Spelers moeten altijd 
alleen hun bruto score per hole invullen; de wedstrijdmodule doet de rest.
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• Wat is de achtergrond voor de 95%, die wordt voorgesteld is voor Stableford en strokeplay wedstrijden? 

– Het EGA systeem was erop gericht om spelers bij strokeplay & Stableford gelijke 
kansen te geven om voor in het veld mee te doen. 

– Het WHS is er op gericht om in één-tegen-één matchplay spelers de zelfde kans te 
geven om te winnen.

– Dit zijn twee verschillende uitgangspunten die tot een iets andere handicap leiden 
omdat de spreiding van scores ten op zichtte van een spelers handicap behoorlijk 
verschilt tussen spelers met een lage en een hoge handicap.

– Het effect van het WHS zien we al bij de transitie; hoe hoger een handicap, hoe meer 
deze verhoogt wordt; gericht op het creëren van gelijke kansen in matchplay. 

– De voorgestelde 95% is bedoeld 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 wordt 
aanbevolen om de kansen voor alle spelers zo gelijk mogelijk te houden.

– Het effect bij wedstrijden, die in handicap categorieën zoals 0-18 en 18 - 36 etc. 
gespeeld worden 1 of 2 slagen in het voordeel van de spelers met de hoogste 
handicaps in die categorieën.
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• Is het de bedoeling om de handicap allowance te verwerken in de handicap tabellen? Nee.

• Tot welke datum tellen Q kaarten mee voor de hcp transitie? Vanaf moment van 
synchronisatie in 2016 met database tellen alle complete scores mee.

• Hoe gaat het straks met Stablefordwedstrijden in de praktijk? Laat het systeem straks na 
invoering van de brutoscore ook de stablefordpunten zien? Het systeem laat zowel de bruto 
score per hole als de Stablefordpunten zien.

Ingekomen vragen per e-mail



• Worden beide handicaps van alle leden zichtbaar voor ons op E-Golf4U? Ja.

• Wat is definitie van “grote afwijking” tussen een EGA en WHS handicap? 

Dit hangt af van het type speler en de handicap. Van spelers met een handicap lager 
dan handicap 5 zal de handicap waarschijnlijk zakken. Voor de overige spelers geldt 
gemiddeld dat hoe hoger hun handicap hoe meer die zal kunnen stijgen. Het zal dus 
niet raar zijn als iemand met handicap 28 naar 32 stijgt. 

• Grote afwijking kunnen met name optreden voor spelers waarvoor recent een 
handicap aanpassing is gedaan en deze speler heeft daarna weinig tot geen scores 
ingeleverd, dan kan het heel goed zijn dat er hier iets ‘raars’ gebeurt met een 
handicap. 

• Ook bij spelers met heel weinig scores kan een handicap behoorlijk afwijken. Als 
leidraad zou je dan kunnen kijken naar een aantal andere spelers met een 
vergelijkbare EGA handicap om te controleren wat er met hun handicaps gebeurt bij de 
transitie naar de WHS handicap. 

– Stel je hebt 10 spelers met een EGA handicap van 14, deze komen in het WHS allemaal uit op een 
handicap tussen de 13 en 16, maar 1 speler komt uit op 20. Dan behoort men te kijken waardoor 
dit komt en kan je overwegen om in een handicapaanpassing te doen.

Vragen uit de Chat 



• Moet Handicapcommissie acties gedaan worden in Caddie club of Caddie baan? Caddie club.

• Moet caddie benaderd worden met de club-inlogcode of is die niet nodig? Ja, inlog is nodig.

• Is de extra pcc subjectief? Of automatisch. Kan niet automatisch. Als het in de ochtend 
windstil is en vanaf 14:00 uur is het windkracht 7 en er wordt nog een wedstrijd 
gestart op dat tijdstip dan is het aan te raden dat de commissie een extra aparte PCC 
hiervoor aanvraagt via Caddie. 

• Hoe moet je melden dat je minder holes gaat spelen? Je moet altijd aan je marker kenbaar 
maken dat je een qualifying score gaat inleveren en dan is het ook logisch om te 
melden dat je 9, 18 of bv. 14 holes gaat spelen (omdat hole 14 een logisch eindpunt is 
bij het clubhuis). Bij de situatie waarin het begrijpelijk is dat men eerder stopt; 
blessure, onweer is iedere hole natuurlijk prima om te stoppen. 

• Is de WHS-hcp na 4 januari ook zichtbaar voor iemand met minder dan 20 kaarten? Ja.

Vragen uit de Chat 



• Mag wedstrijd over bijvoorbeeld 12 holes georganiseerd worden? Zeker.

• Hoe werkt markerbevestiging in de clubsoftware? Moet dat hetzelfde als in de Golf.nl app? Op 
termijn wel, maar dit zal nog niet bij alle softwareleveranciers al op 1 maart 
beschikbaar zijn.

• Is toepassen van Handicap allowance bij wedstrijden verplicht? Kan dit automatisch in de 
software worden ingesteld? Niet verplicht, via de clubsoftware kan je het percentage 
aangeven voor een wedstrijd, dat is nu ook al zo.

• Zijn er kosten verbonden aan de uitgave ‘wegwijs in handicapping WHS’? Nee, deze zal voor 
de kerst digitaal beschikbaar zijn op www.ngf.nl/whs.

• In genoemde appendix wordt gesuggereerd dat bij tijdelijke aanpassing van een hole de CR/SR 
moeten worden aangepast. Bij tijdelijke wijzigingen contact met NGF opnemen, dan 
kunnen zij kijken of aanpassing van CR en SR nodig is. Alleen NGF mag CR en SR 
wijzigen.

Vragen uit de Chat 



• Kunnen de kaarten uit het buitenland worden ingevoerd met de CR en SR in de software of in de 
GOLF.nl app? Beide

• Wat is het doel van een jaarlijkse herziening bij het WHS, daar kijkje toch naar de meest recente 
scores? Bij de jaarlijkse herziening kijk je naar de scores van de afgelopen twee jaar. 
Als handicapcommissie is het van belang dat je kijkt of het gedane voorstel wel 
overeenstemt met de werkelijke speelsterkte van een speler. Een speler kan 
bijvoorbeeld door omstandigheden (blessure, operatie etc) tijdelijk minder goed 
spelen of na herstel juist weer beter spelen. De computer kan dat niet zien, maar als 
handicap en/of wedstrijdcommissie ben je daar vaak wel van op de hoogte en kan je 
daar rekening mee houden.

• Kunnen wij jaarlijkse herziening zelf bepalen of alleen NGF accepteren of verwerpen. Er komt 
een NGF voorstel voor herziening eind 2021 (in 2020 is er geen jaarlijkse herziening) 
deze kan je accepteren of verwerpen en zelf voor een andere aanpassingen kiezen.

Vragen uit de Chat 



• Wordt een nul wel herkend door de software? D.w.z. wordt daar automatisch een netto dubbel 
bogey van gemaakt? We willen er naartoe dat spelers aanleren geen ‘nul’ meer in te 
voeren, maar een hoge score invullen (zoals een 11) bij een slechte hole waarbij de 
bal is opgepakt.

• De clubsoftware accepteert een 0 (nul) bij het opnemen van de bal in Stableford. Wat doet de 
software hiermee? Veel oude kaarten hebben deze scores. In de transitie zal de software op 
de historische kaarten deze nul wel herkennen en omzetten naar een netto dubbel 
bogey.

• Komt er ook een centrale plek waar de baanhandicap tabellen van alle banen online 
geraadpleegd kunnen worden? Nee

• Wanneer komt presentatie voor leden beschikbaar? Week van 14 december op 
www.ngf.nl/whs

• Hoe om te gaan met NR, voorbeeld van een straf? Wat moet een commissie doen? We zullen 
nog met een voorbeeld hiervan komen op www.ngf.nl/whs

Vragen uit de Chat 
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