Nieuwsbrief WHS
Nummer 2021/3

Deze 3e Nieuwsbrief over het Wereld Handicap Systeem gaat over wat er niet verandert en
wat echt anders wordt. De eerdere nieuwsbrieven kun je teruglezen op de website van de
NNG&CC (https://www.nngcc.nl/baan/whs-world-handicap-system)

…… Over wat NIET verandert en wat WEL op 1 maart!
Wat blijft hetzelfde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zult ook na 1 maart 2021 gewoon een qualifying ronde of wedstrijd met een
playing handicap spelen en slagen meekrijgen, net als nu.
Wat ook blijft is dat de moeilijkheidsgraad van de verschillende sets tees voor dames
en heren van een golfbaan wordt vastgesteld door middel van course rating.
Je kunt gewoon blijven spelen in de bekende spelvormen als Stableford, maximum
score, individueel strokeplay en tegen par/bogey. Voor het aanpassen van je
handicap wordt er met je dagresultaat gerekend.
De hoogste handicap blijft 54,0.
Iedereen kan van de oranje, rode, blauwe en gele tees spelen. Heren kunnen
daarnaast ook van wit spelen.
Wat ook blijft is dat de WHS-handicap je potentiële speelsterkte weergeeft zoals dat
ook gold voor de EGA-handicap. Het blijft ook normaal dat je geregeld niet jouw
handicap speelt.
Je zult geen moeite hoeven te doen om je handicap te berekenen en het is erg
ingewikkeld om dat wel zelf te doen.
Wat ook zo blijft is dit principe: hoe meer qualifying ronden en wedstrijden een
golfer speelt, hoe reëler de handicap is.

Wat gaat veranderen:
•

•
•
•
•

De handicapterminal- de zuil - gaat verdwijnen. Resultaten zullen alleen ingevoerd
kunnen worden in de NNGGCC-webapp, op de NGGCC-website voor wedstrijden en
Q-kaarten en GOLF.nl voor Q-kaarten.
Categorieën voor de handicap verdwijnen.
De vroeger categorie 1 spelers mogen ook 9-holes qualifying scores registreren.
Handicapstijging stopt niet meer bij 36, maar bij 54.
Het wordt mogelijk om meer dan 9 en minder dan 18 holes qualifying te spelen;
bestuur en handicap commissie van een golfbaan mogen daar een besluit over
nemen. Voor de NNG&CC is dat besluit nog niet genomen.

• Playing Handicap wordt anders; daarvoor is extra uitleg nodig
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Course Handicap en Playing Handicap
•
•

•
•
•
•

•

Wat in het EGA Handicap System een Playing handicap was, wordt in het
WHS een Course Handicap (baanhandicap) genoemd.
Vanuit de Course Handicap wordt een Playing Handicap
berekend door middel van een handicap allowances (de
aanpassing van de handicap afhankelijk van het soort wedstrijd
dat je speelt of de spelvorm). De Playing Handicap is dus een
bepaald percentage van de Course Handicap.
De Playing Handicap hoef je zelf niet uit te rekenen. Bij inschrijving voor
een wedstrijd wordt die zichtbaar.
In individuele Stableford- en Strokeplay wedstrijden wordt bijvoorbeeld
een 95% handicapverrekening toegepast.
Als je een individuele qualifying ronde of een individuele
matchplay speelt hoef je deze verrekening niet toe te passen en
speel je vanaf je course handicap. (uit de tabellen!)
De Playing Handicap wordt niet berekend op basis van de
handicapslagen tabellen (afgeronde getallen). De Handicap Allowance
wordt toegepast over de niet afgeronde baanhandicap. Het
softwareprogramma van de club berekent dus voor iedere individuele
deelnemer aan een wedstrijd de Playing Handicap.
Voor de berekening van je WHS handicap wordt echter altijd de 100%
Playing Handicap gebruikt.

VERDEROP STAAT ALS VOORBEELD EEN BEREKENING VAN DE PLAYING HANDICAP

Namens Handicap en Regel Commissie
Ries de Langen
Voor vragen kun je terecht bij de H&R Commissie via het emailadres:
hrcommissie@nngcc.nl

Voor meer informatie ga naar website NGF
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem
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Voorbeeld Playing Handicap
• Speler met WHS handicap

21,5

• Schrijft in voor maandbeker
Individuele Stableford
Gele Tee
18 holes
Handicap Allowance 95%

• Course Handicap volgens tabel

26

• Playing Handicap berekening over
niet afgeronde course handicap
(95% x 25,58584 = 24,30665)

• Playing handicap

24
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