Nieuwsbrief WHS
Nummer 2021/1
In 2020 hebben wij u via Inter-Poll en de website geïnformeerd over de komst van het Wereld
Handicap Systeem. Voor de trouwe lezers van Inter-Poll en GOLF.NL zullen de meeste details
inmiddels wel duidelijk zijn.
Waarom wordt het WHS ook alweer ingevoerd?
• Het doel van een handicap is dat deze de potentiele speelsterkte van de speler reflecteert. Om te
zorgen dat dit overal ter wereld met dezelfde systematiek gebeurt, is het initiatief genomen om
een World Handicap System (WHS) te lanceren.
Wanneer wordt het ingevoerd?
• 1 januari 2021 met overgangstijd tot 1 maart
Hoe wordt het WHS handicap berekend?
• WHS werk met bruto scores met als kenmerk dat voor de handicapberekening nooit een hogere
score dan netto double-bogey berekend wordt. De netto double-bogey is die score waarbij je bij
de Stableford berekening gen punten meer zou hebben gemaakt. Voorbeeld: u krijgt 1 slag op
een Par 4 hole; Uw double-bogey is 7 slagen, ergo bij 7 slagen krijgt u geen stableford punten
meer.
• Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op
een standaardbaan; dit heet het dagresultaat (SD = Score Differential). Als bijvoorbeeld een
dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt.
Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score “boven
par” op een standaard baan. Deze dagresultaten worden met decimalen bepaald.
• Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113)
gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127) vermenigvuldigd met het verschil
tussen de aangepaste bruto score (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat
(113/127) * (85 – 73,7) = 10,1. Zo’n berekening doe je niet even uit het hoofd.
• De handicap van een speler wordt vervolgens bepaald door het gemiddelde te berekenen van de
beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.
Hoe kwam mijn eerste WHS handicap op 1 januari tot stand?
• Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016 omdat
deze in de database van de NGF staan.
• Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent
dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt
kunnen worden.
• Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg
gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn; initieel zal de
handicap dan niet zoveel omhooggaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de
handicap snel stijgen.
• Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van
dezelfde gevoeligheid. Bij minder dan 9 scores wordt de de berekening volgens onderstaande
tabel toegepast.
• Bij minder dan 90 scores is de WHS handicap NIET overeenkomstig de potentiele speelsterkte.
De enige mogelijkheid om dat te corrigeren is het inleveren van meer scores.

Waar kan ik mijn nieuwe WHS handicap zien?
• Op dit moment kunt u uw WHS handicap zien:
o de website van de NNGCC https://noordnederlandse.prowaregolf.nl/dashboard
o In Golf.nl onder Mijn spel
o in de Web-app van de NNGCC op uw smartphone; In het openingsscherm staat in blauw
“Check uw WHS handicap”
•

•

•

•

Als u dat op deze pagina’s opent ziet u uw WHS handicap met daaronder de 20 of minder scores
waarvan de beste 8 dagresultaten (SD) zijn gebruikt voor de berekening. Bij dagresultaat staat de
aangepaste bruto score (ABS) en de Playing Conditions Calculation (PCC)
Bij de meeste actieve spelers die regelmatig Q-kaarten of wedstrijdkaarten hebben ingeleverd zal
de WHS handicap hoger zijn dan de EGA handicap. Ook verhoging boven de 36 tot maximaal 54
komt voor. Met name bij de spelers met lage handicap (vroegere cat. 1) zal de wijziging beperkt
zijn. Wat wel opvalt is dat er 355 (!) spelers zijn met 3 of minder qualifying scores vanaf 2016 en
waarbij de WHS handicap gelijk is aan de EGA handicap. Deze spelers hebben dus geen actuele
handicap en doen zichzelf mogelijk tekort!
Er zijn 270 spelers waarvan de WHS handicap meer dan 2 punten hoger is dan de EGA handicap.
Is een verhoging van uw handicap erg? Wellicht voor uw status, maar zeker niet voor het houden
van een gelijk speelveld.
Bij de berekeningen door de NGF zijn scores waarin niet alle benodigde gegevens beschikbaar
zijn; handicap updates zonder enige andere data, scores uit het buitenland zonder
baangegevens, scores met alleen Stableford punten, etc.. Er zullen bij een zeer beperkt aantal
spelers aanpassingen plaats vinden op grond van duidelijke fouten in de te includeren
dagresultaten.

Wanneer gaat het WHS handicap gelden?
Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart
• Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-pas in de GOLF.NL
app. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via de softwareleverancier van de desbetreffende
golfclub.
• Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20
scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
• Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHS-handicap.
• Vanaf maandag 4 januari kunnen handicapcommissies geen handmatige handicapaanpassingen
meer doen, zoals ze voor de EGA-handicaps gewend waren.

•

Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait
de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart.
Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart

GO-LIVE WHS op 1 maart
• De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt
nu alleen de WHS-handicap.
• De H&R Commissie kan weer handicapaanpassingen doorvoeren voor leden van wie de WHShandicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Let op, dit kan alleen voor speciale
gevallen.
• Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen
gelden. De nieuwe tabellen worden door de NGF begin februari verstuurd.
De invoering van het WHS is iedereen een “reset”!
Op weg naar en stabiele handicap
•

•

•

•

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat je een objectief beeld krijgt van jouw spelniveau en
dat spelers van verschillende niveaus een min of meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen spelen.
En voor elk handicapsysteem geldt, en dus ook voor het WHS: hoe meer qualifying scores je
inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
Als jij een actieve speler bent met meer dan 20 scores in je handicapgeschiedenis, dan kan je
eerste WHS-handicap hoger zijn dan je laatste EGA-handicap. Maar dat is dan de handicap die
volgens het World Handicap System bij jouw spelniveau past en die ervoor zorgt dat je in
wedstrijden op gelijke voet met andere spelers de strijd kan aangaan.
Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over
je laatste 20 qualifying ronden, en omdat je scores in 2020 tot 1 maart al meetellen voor je WHShandicap, is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de
buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8
scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter
dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.
Voor spelers met geen of weinig qualifying scores in hun handicapgeschiedenis geldt dus bij
uitstek: ga nu al af en toe qualifying ronden spelen. Hoe meer scores, hoe beter je eerste WHShandicap je golfvaardigheid weerspiegelt.

In de volgende nieuwsbrieven:
• Bij een goede ronde zal je handicap niet per definitie dalen
• Een rem op handicapstijgingen
• Extra naar beneden bij een extreem goede ronde
• Iedereen mag 9-holes qualifying spelen
• Handicapstijgingen voor alle spelers, tot handicap 54
• Qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes
• Geen CBA maar PCC
• Online invoeren
• Spelvormen en handicap
• Wat niet verandert
Namens Handicap en Regel Commissie
Ries de Langen
Voor vragen kunt u terecht bij de H&R Commissie bij voorkeur via het emailadres:
hrcommissie@nngcc.nl

