
Meer dan 3 punten 
verhoging HCP?

Soft cap.
Bij >3 wordt 
gehalveerd

(bijv 4 wordt 3,5)

Nog steeds meer 
dan 5 punten verhoging 

HCP?

Hard cap.
Max 5 punten 

verhoging boven 
laagste handicap 
afgelopen jaar.

Ja 

Minimaal 20 scores in 
handicap record?

Ja

Nieuwe HCP
NB: de “36-grens” bestaat niet meer.

Dagresultaat(1)
Omrekening tot 

bruto score op de 
standaard baan.

Nieuwe handicap
Gemiddelde van de beste 

8 dagresultaten van de 
laatste 20 kaarten.

(dat zullen dus niet vaak 
de laatste 8 kaarten zijn)

Voorbeeld berekening Dagresultaat:

- De slope rating voor een standaardbaan (113) 
- gedeeld door de slope rating van de 
gespeelde baan (138),  
- vermenigvuldigd met het verschil tussen de 
aangepaste bruto score (93) de course rating 
(71,4) en evt PCC 

In dit geval is het dagresultaat 
(113/138) * (93 – 71,4 – PCC) = 17,7.

Bij PCC =1 zou dagresultaat 16,9 zijn.

De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores 
per hole.

Bij Stableford rondes voer je als de hole geen punten meer 
oplevert een netto double bogey in. Een netto double bogey 
is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten 
oplevert.
De NGF adviseert bij oppakken gewoon 11 slagen in te 
vullen.

NB: als je de kaart invoert op golf.nl wordt dat automatisch 
omgezet naar de netto double bogey voor jouw handicap:

Nee

Dagresultaat(2)
Omrekening van de  
bruto score op basis 

van de PCC.

Nee

De Playing Conditions Calculation (PCC) vervangt CBA.

De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke lus van 
elke baan. 

De PCC wordt ’s nachts uitgevoerd en gebeurt automatisch. De 
speler ziet na een qualifying ronde meteen de  provisionele 
handicap (zijn of haar vermoedelijke nieuwe handicap) maar pas 
de volgende ochtend, nadat de PCC is toegepast, ziet de speler wat 
de definitief nieuwe handicap is.

PCC variëert tussen de -1 en +3.  (-2RO bestaat niet meer).
Bij 9 holes geldt 1/2 PCC. De PCC wordt uitgevoerd als er minimaal 
acht scores van spelers met hcp<36,0 anders PCC=nul

Bij PCC van:
 0 de baan speelde zoals verwacht.
-1 de baan makkelijker dan normaal.
+1 tot +3 de baan moeilijker speelde dan normaal.
Alleen scores ingevoerd op speeldag worden meegenomen in de 
PCC-berekening.
Berekening obv scores van spelers met hcp<36,0 maar geldt voor 
alle spelers.

Provisionele Handicap
Voorlopige handicap, 

voordat de PCC is 
toegepast.

Al 20 kaarten in de 
handicaphistory?

Ja

Als er van een speler meer dan 20 qualifying scores beschikbaar zijn, dan 
is de handicap van een speler het gemiddelde van de beste 8 
'dagresultaten' van deze laatste 20 rondes. 

Als een speler nog geen 20 scores in zijn/haar handicapgeschiedenis 
heeft, dan wordt deze tabel gevolgd voor het bepalen van de handicap.

Nieuwe handicap
Een aparte tabel 

wordt gehanteerd 
om de handicap te 

bepalen

Minder dan 18-holes 
gespeeld?

Omrekening 
Dagresultaat

Omrekening tot 
bruto score op de 
standaard baan.

Als een speler maar 9 holes heeft gespeeld (of 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 of 17 holes), dan wordt de score omgerekend 
tot een dagresultaat over 18 holes. 
Dit opschalen ('scaling up') gebeurt automatisch.

• Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9, 
10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet 
gespeelde hole automatisch een netto par +1 
ingevuld en op de andere holes een netto par. (Een 
netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.)

• Als een score wordt ingeleverd over een ronde van 
14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde 
holes automatisch een netto par ingevuld worden.

• Als er minder dan 9 holes gespeeld zijn, dan wordt 
een score niet geaccepteerd voor 
handicapdoeleinden.

JaNee

Twee traps bescherming
tegen een (te) snel veranderende 

handicap
Extreem goede dag gehad?Extreem slechte dag gehad?

Exceptionele score?

De definitie van een exceptionele score EXS is 

een ronde waarbij het dagresultaat (de 'score 
differential') minimaal zeven slagen beter is dan 

de handicap van de speler op de dag dat de 
ronde werd gespeeld.

Nee
Ja 

Aanpassing wordt gedaan 
aan huidige kaart en 
voorgaande kaarten

In het geval van een exceptionele score van zeven tot en met negen slagen 
beter, wordt een aanpassing gedaan van 1 punt (-1) bij alle laatste 20 
scorekaarten (dagresultaten) inclusief de exceptionele score, zodat het 
effect van de exceptionele score gewaarborgd blijft. Als de exceptionele 
score tien of meer slagen beter is, dan worden de laatste 20 dagresultaten 
verlaagd met twee punten (-2).

Als er minder dan 20 scores beschikbaar zijn van de speler, dan wordt de 
aanpassing gedaan op alle scores die wel in de handicapgeschiedenis van de 
speler zitten.

Bij de berekening van iemands WHS-handicap per 1 maart 2021 is het WHS-
mechanisme exceptionele score met terugwerkende kracht toegepast op 
oude scores (de scores in de handicapgeschiedenis van een speler vanaf 
begin 2016 tot 1 maart 2021).

Nee

Ontwerp en uitgeschreven: Kees Hoogeveen.
Aangepast tbv Golfresidentie Dronten: Ferry Wobma.

Punt waarna de snelheid (de rem) v/d stijging 
afneemt. Een verhoging v/e hcp meer dan 3 
punten wordt afgeremd.
Als de nieuw berekende hcp meer dan 3 punten 
hoger is dan de laagste hcp , dan wordt het 
aantal punten boven de 3 gehalveerd.

Nee
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