
 

 

 

 
Online training en Q&A: het Wereld Handicap Systeem 

23 juni 2021 
 

Antwoorden op vragen die in het webinar gesteld zijn. 
 

Spelers kunnen nog steeds heel oude qualifying rondes invoeren, 
zelfs als er al een nieuwe ronde is gespeeld. Vroeger was dit niet 

mogelijk. Gaat dit nog veranderen?  

➢ Ja, dit is veranderd, sinds 1 juli 2021 is de termijn voor het 
inleveren van scores beperkt tot twee weken. 

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

accordering?  
➢ De marker krijgt een aantal herinneringen en de speler die de 

marker kent kan hier natuurlijk ook achteraan zitten. Bij het 
uitblijven van bevestiging kan de commissie dit doen als zij 

ervan overtuigd is dat de score klopt; de speler mag er niet de 
dupe van worden dat de marker niet bereikt kan worden. Lees 

ook de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring in de app 
GOLF.NL? 

 
Moet je als speler een qualifying 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? 
➢ Bij voorkeur voert de club die de wedstrijd de scores in van alle 

deelnemers. De club die de wedstrijd organiseert dient in elk 
geval duidelijk te maken wie de scores van de 

wedstrijddeelnemers zal invoeren. Als dit niet gemeld wordt, 
dan is de speler verantwoordelijk om na te gaan of de score op 

de andere club via zijn of haar GSN-nummer wordt ingevoerd of 
dat de speler dat zelf moet doen via de clubsoftware van 

zijn/haar eigen club of via de app GOLF.NL. Lees ook de FAQ 
Wie is ervoor verantwoordelijk dat scores van open wedstrijden 

in de NGF-database terecht komen? 
 

Waarom is het - nog steeds - onmogelijk om wedstrijdkaarten, 
gespeeld 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 2021 al wel mogelijk; elke score kan op club 

A met het GSN-nummer van de speler ingevoerd worden en 
wordt dan via de NGF automatisch zichtbaar bij club B. Lees 
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ook de FAQ Wie is ervoor verantwoordelijk dat scores van open 
wedstrijden in de NGF-database terecht komen? 

 
Wat is het beleid t.a.v. (oudere) leden, die geen smartphone hebben 

en ook moeite hebben met een PC?  
➢ Het verzoek aan de commissie is om deze spelers zoveel 

mogelijk te helpen. Lees ook de FAQ Hoe kunnen leden zonder 
smartphone hun handicap volgen? 

 

Als één van de 18 holes in onderhoud is (en daarom tijdelijk gesloten 
is), kan men dan toch een scorekaart inleveren? Door bijvoorbeeld 

voor die ene hole een nul-score of streep in te voeren? 
➢ Nee, tenzij dit onderhoud voor langere tijd is en er na een 

verzoek bij de NGF (robert.hage@ngf.nl) een tijdelijke aparte 
lus is aangemaakt. 

 
Is er een optie om heel grote handicapstijgingen (3 slagen) op te 

vangen zodra één heel goede score wegvalt en de 21ste score wordt? 
Is er een waarschuwingssysteem om toekomstige grote 

handicapdalingen of -stijgingen te signaleren? 
➢ Het WHS het mechanisme van de soft cap en hard cap. Dat 

zorgt ervoor dat de handicap van een speler in elk geval nooit 
meer dan vijf punten hoger zal worden dan zijn/haar laagste 

handicap in de afgelopen 12 maanden. Spelers kunnen zelf in 

hun handicapoverzicht zien welke score bij een volgende ronde 
gaat wegvallen. Het verdient aanbeveling om dit uit te leggen 

aan je leden. Lees de FAQ Wat ziet een speler in het score-
overzicht? 

 
Specifieke software, de koppeling van nieuwe (al bestaande) golfers 

in E-Golf4U gaat vaak fout.  
➢ Hier wordt voortdurend met vereende krachten aan gewerkt. 

Om oude en nieuwe NGF-nummers te koppelen, kan je een 
verzoek sturen aan app@golf.nl.  

 
Men kan 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 2021 wordt een 
bekende marker verplicht. 

Lees ook de FAQ Hoe werkt de marker-goedkeuring in de app 
GOLF.NL? 
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Wat betreft het tijdelijk intrekken voor ‘X’ aantal maanden van een 
handicap van een speler: wat is het standpunt van de NGF en de 

realisatie in software? 
➢ Deze functionaliteit is alleen voor de NGF beschikbaar en kan 

op basis van gefundeerde argumentatie door de NGF gedaan 
worden. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden bij Robert 

Hage (robert.hage@ngf.nl).  
 

Is duidelijk wanneer er een voorbeeld van het wedstrijdreglement op 

jullie site komt te staan? 
➢ In juli of augustus 2021. 

 
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 teksten die gemaakt zijn voor golfers op 
golf.nl/whs. 

 
Regel 2.2 in de Rules of Handicapping vereist een minimum van 14 

holes voor de berekening van een 18-holes dagresultaat. Is dit in 
conflict met de Wegwijs in handicapping van de NGF? 

➢ De EGA biedt 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 wordt de oudste kaart (de 20ste) en niet de slechtste score 

verwijderd? Het kan nu zo zijn dat je een score van 37 punten 
inlevert en dat je handicap toch omhoog gaat, hetgeen oneerlijk 

overkomt. 
➢ De basis is de beste 8 scores van de laatste 20, je kunt niet 

kiezen welke score je laat afvallen. Het dagresultaat van de 
score die wegvalt is in dit geval beter dan het dagresultaat van 

de nieuwe score met 37 punten. Lees ook de FAQ Is een lage 
score ook per se een goed dagresultaat? 

 
Is het mogelijk in de toekomst een database in Proware te hebben 

met de gegevens van alle banen in Europa? Er zijn veel spelers, die 
ook in het buitenland golfen. 

➢ Hier wordt aan gewerkt maar de verwachting is niet dat dit op 

korte termijn gerealiseerd zal worden. Lees in deze FAQ over de 
internationale ‘WHS Course Rating and Slope Database’. 

 
Hoe kan je bij spelers uit het buitenland (België) de handicaps in 

Nederland en België gelijk krijgen en houden? We mogen geen 
handicap updates meer insturen. 
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➢ Voor spelers die nabij de grens wonen en die bijvoorbeeld veel 
op een Belgische baan en een Nederlandse baan spelen, geldt 

dat zij al hun scores moeten indienen bij één club, hun 
homeclub. De homeclub houdt hun handicap bij. Als de 

homeclub van de speler in Nederland is, dan wordt de handicap 
getoond op de digitale NGF-pas van de speler. Een goede 

communicatie met de Belgische club moet ervoor zorgen dat de 
Belgische club weet wat de actuele handicap van de speler is. 

Als de home club van de speler in België is, dan houdt de 

Belgische club de handicap bij. De speler moet zijn/haar actuele 
handicap tonen/melden aan een Nederlandse club als hij/zij op 

een Nederlandse club speelt. De club in Nederland moet de 
handicap accepteren. Er mag geen verschil zijn tussen 

handicaps in Nederland en in het buitenland. Lees de FAQ Hoe 
werkt de verwerking van 'buitenlandse scores? 

 
Als ik handmatig een aanpassing via de clubsoftware doe, hoe snel 

moet ik dan het effect zichtbaar zijn? Direct, een paar uur of 1 nacht 
minstens? 

➢ Dit is binnen een paar minuten zichtbaar. 
 

Komt er in de software een melding dat de soft cap of hard cap is 
toegepast? 

➢ Een speler ziet in zijn of haar handicapoverzicht dat er een cap 

is toegepast. We werken er aan om dit ook inzichtelijk te 
maken voor commissies. Lees ook de FAQ Wat ziet een speler 

in het score-overzicht? 
 

Met het WHS kun je toch ook scores over 10, 11, 12 of meer holes 
invoeren? Is de regel van 9 óf 18 holes nu nog een hard criterium? 

➢ Voor een geldige 9-holes score moeten er minimaal 9 holes zijn 
gespeeld. Bij minder dan 9 gespeelde holes is er niet sprake 

van een handicapscore. Lees de FAQ Wat is een acceptabele 
score? 

➢ Je mag minder dan 18 holes spelen (bijvoorbeeld 10, 11 of 12 
holes) bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd:  

1. als er een geldige reden is (zoals onweer of duisternis, 
waardoor een speler niet meer verder kan spelen of als er een 

logisch eindpunt is; 2. als een wedstrijdcommissie voorafgaand 

aan een wedstrijd heeft bepaald dat een wedstrijd over 
bijvoorbeeld 15 holes wordt gespeeld. 

Lees meer in de FAQ Onder welke voorwaarden kan men 
qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes? 
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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)? 
En een vraag over dit voorbeeld. Op dezelfde dag is de PCC van lus 1 

en 2 (samen 18 holes) 0,0. Van lus 1 (9 holes) is de PCC -0,5 en van 
lus 2 (9 holes) ook. Dit lijkt niet erg logisch. Je zou denken dat het 

van beide lussen samen toch ook -0,5 zou moeten zijn? 
➢ Als beide 9-holes lussen een PCC van -0.5 hebben, verwacht je 

voor scores over 18 holes een PCC van -1, want de PCC is een 

correctie op de course rating en die telt op en wordt niet 
gemiddeld. 

➢ Echter, wij zijn op dit moment met onze software nog niet in 
staat om scores gemaakt over 9 holes als losse 9-holes rondes 

te combineren met de resultaten over diezelfde 9 holes als 
onderdeel van een 18-holes ronde. Hier wordt aan gewerkt. 

➢ Dus als er minimaal 8 spelers met een handicap van lager dan 
36 een score over een 9-holes lus inleveren, wordt op basis van 

deze scores een 9-holes PCC berekend. 
➢ Als er minimaal 8 spelers een ronde van 18 holes spelen 

waaronder de 9 holes die hierboven bedoeld zijn, dan wordt er 
op basis van die 8 scores over 18 holes een PCC voor die 18 

holes ronde uitgerekend, maar worden de resultaten van de 
hierboven genoemde rondes nog niet meegenomen. 

➢ Deze berekeningen zijn op dit moment helaas nog onafhankelijk 

en zorgen er dus voor dat er resultaten uit kunnen komen zoals 
in de vraag beschreven. Zoals gezegd, er wordt aan een 

oplossing gewerkt. 
 

Kan de PCC van 18 holes en 9 holes samengevoegd worden? Nu 
hadden we een wedstrijd over 18 holes met een PCC van 2 en over 

de afzonderlijke 9 holes 0 en -0,5. 
➢ Zoals in het antwoord hierboven beschreven werkt het op dit 

moment, maar er wordt aan een verbetering gewerkt. 
➢ Het effect dat in deze vraag wordt beschreven kan heel goed 

het gevolg zijn van het feit dat bij een wedstrijd alle scores 
worden ingeleverd, terwijl voor qualifying ronden geldt dat veel 

spelers alleen goede qualifying scores inleveren. Deze praktijk 
heeft invloed op de PCC. Dit is geen “systeemprobleem” maar 

een gedragsprobleem dat wij met elkaar moeten aanpakken. 

Lees in dit verband de FAQ Wat kunnen we doen aan spelers 
die alleen goede scores inleveren? 

 
Speelt het probleem dat veel spelers alleen goede scores inleveren 

ook in andere landen? Of is dit een Nederlands gedragsprobleem? 
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➢ Dit komt bij andere landen niet echt naar voren; het lijkt een 
Nederlands probleem dat voort lijkt te komen uit de wens van 

veel spelers om een lage handicap te hebben. 
 

Een handtekening is nu niet verplicht in onze software; wanneer gaat 
dat veranderen? 

➢ De verwachting is dat dit in de loop van dit jaar gebeurt. 
Daarmee wordt het voor alle software gelijk getrokken. 

 

Gaat de NGF er vanuit dat een hole gespeeld is als er op die hole is 
afgeslagen? 

Ja, de speler heeft afgeslagen, is op de hole gestart maar heeft de 
hole niet afgemaakt. Er moet dan een netto double bogey worden 

genoteerd of een 11 (een 11 wordt automatisch omgerekend tot een 
netto double bogey). 

 
Als je een groot aantal kaarten tien dagen na de speeldatum wordt 

ingeleverd, wordt dan de PCC met terugwerkende kracht berekend? 
➢ De kaarten tellen niet meer met terugwerkende kracht mee in 

de PCC berekening. Wel zal de PCC van de desbetreffende 
dagen worden toegepast op deze kaarten. 

 
Wij als commissie kunnen nu alle kaarten goedkeuren als de marker 

deze niet goedkeurt. Mag dit straks ook nog? Of moet de marker zelf 

per se goedkeuren? 
➢ Als een commissie het vertrouwen heeft dat de score klopt, dan 

mag de commissie deze goedkeuren bij het uitblijven van de 
goedkeuring van de marker.  

 
Het goedkeuren van een qualifying score gaat niet meer via de club 

maar via de NGF; hoe komen fouten in beeld? 
➢ Het goedkeuren van de scores gebeurt door de marker, die 

later in 2021 voor alle rondes traceerbaar zal zijn. De 
commissie kan alle goedgekeurde scores zien en is 

verantwoordelijk voor onderzoek wanneer de indruk bestaat dat 
er sprake is van handicapmanipulatie. Indien nodig dient de 

commissie in te grijpen en de handicap aan te passen of andere 
(disciplinaire) maatregelen te treffen. 

 

Kunnen wij de handicaptabellen die de NGF gebruikt ergens zien?  
➢ Wij gebruiken gewoon de publiek toegankelijke basisinformatie 

voor de gespeelde holes: par, slope rating en course rating.  
 


