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De invoering van het World Handicap System (WHS) per 1 januari 2021. 

 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie op de hoogte gesteld van het 

invoeren van het WHS per 1 januari 2021. In die nieuwsbrief is het nut en de 

noodzaak om dit te doen uitvoerig aan de orde geweest. In deze nieuwsbrief 

willen we samenvatten wat voor ons als club en spelers de gevolgen zijn van de 

invoering van het WHS. We behandelen alleen de hoofdlijnen. Voor wie zich 

verder wil verdiepen in de details verwijzen aan het einde van onze toelichting 

naar artikelen die gepubliceerd zijn door de NGF.  

Op dit moment zijn zowel de NGF als de leveranciers van de Club-software druk 

met het maken en testen van de benodigde software. Daarover wellicht meer in 

een volgende nieuwsbrief. 

 

De overgang van de EGA-handicap naar de WHS-handicap. 

Tot nu toe is jouw handicap gebaseerd op al je oude qualifying scores en het 

aantal daarbij behaalde stablefordpunten. Bij de invoering van het WHS worden 

die zelfde oude qualifying scores gebruikt, maar wordt  jouw handicap met 

terugwerkende kracht berekend volgens de methode die het WHS gebruikt.  

Om die reden zal je handicap bij invoering van het WHS in 2021 waarschijnlijk 

anders zijn dan je bestaande EGA-handicap. De kans dat iemand precies dezelfde 

handicap zal houden is heel klein. 

        

De berekening van de WHS-handicap.  

De handicap van een speler is gebaseerd op het gemiddelde van de beste 8 

van de laatste 20 qualifying scores. Hoe werkt dat precies?  

 

Voor de berekening van die scores worden een aantal gegevens gebruikt: 

• De aangepaste bruto score. 

In het WHS wordt gekeken naar je bruto score tot een maximum van een ’netto 

dubbele bogey’. Dat noemt men de aangepaste bruto score op de betreffende 

hole. 

 

 

 

 

 

• De ‘Course rating’ en de ‘Slope rating’ van de gespeelde baan. 

Dit zijn bestaande begrippen, waarmee de baan lengte en relatieve moeilijkheid 

van de baan wordt aangegeven. De ‘standaardbaan’ heeft een slope rating van 

113.  

• Het ‘dag-resultaat’ (in het Engels: ‘score differential’)  

Het dag-resultaat is je prestatie van die dag, omgerekend naar een score die je 

op een standaardbaan gelopen zou hebben. Je zou het kunnen zien als ‘de 

handicap die je die dag gelopen hebt’.  

 

In het EGA handicapsysteem zet je een ‘streep’ als je geen stableford 
punten meer kunt halen. De score waarbij je net geen stableford punten 

meer kunt halen is een ‘netto dubbel bogey’ Voorbeeld: je krijgt op 
een par 4 twee slagen mee; dan zou je bij 7 slagen nog net één 
stableford punt krijgen. De ‘netto dubbel bogey’ is dan ‘8’. 
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Deze vier gegevens worden allemaal gebruikt om het resultaat van de gelopen 

ronde te berekenen.  

Maar: maak je geen zorgen; je hoeft net als nu – naast informatie zoals de 

baan, de tee/kleur en m/v -  alleen je werkelijke scores in te voeren; de 

software doet de rest. 

Met jouw nieuwe score (dag-resultaat) aan de lijst toegevoegd, wordt vervolgens 

opnieuw het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je dan laatste 20 

ronden. Dat gemiddelde is jouw nieuwe handicap. Dit herhaalt zich elke keer 

nadat er een nieuwe qualifying kaart wordt ingevoerd. 

 

Een voorbeeld van de berekening van een dag-resultaat. 

Een dame met handicap 9 speelt van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt. Ze 

behaald een (aangepaste) bruto score van 85.  De baan die ze speelde heeft een 

slope rating van 127 en course rating van 73,6. 

Het dag-resultaat wordt – door de computer - als volgt berekend: de slope 

rating voor een standaardbaan (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 dag-resultaat van 

deze dame: (113/127) * (85 – 73,7) = 10,1.  

Dag-resultaten worden in decimalen bepaald. 

 

Hoe snel stijgt jouw handicap in een periode met een aantal mindere scores ? 

In het WHS zitten elementen die ervoor zorgen dat je een handicap hebt die past 

bij je spelniveau. Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een 

slechte dag. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij de nieuwe 

handicapberekening  niet alleen gekeken naar je recente beste scores, maar ook 

naar je laagste handicap in het afgelopen jaar. Deze laagste handicap van het 

afgelopen jaar heet de 'low handicap index' en wordt gebruikt voor het bepalen 

van de 'soft cap' en 'hard cap'. Deze twee mechanismen van het WHS zorgen 

ervoor dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet extreem 

veel hoger wordt. 

De Soft cap. 

De soft cap is het punt waarna de snelheid van de stijging van je handicap 

afneemt (de rem). Een verhoging van je handicap met meer dan drie punten 

wordt afgeremd. Als de nieuw berekende handicap meer dan drie punten hoger 

is dan de laagste handicap van het afgelopen jaar, dan wordt het aantal punten 

boven de drie gehalveerd (dus toegepast met vijftig procent). Bijvoorbeeld: bij 

een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, wordt de verhoging 

teruggebracht naar 3,5 punten. 

De Hard cap. 

Als bij opeenvolgende slechte scores de soft cap niet voldoende in werking treedt 

om de stijging af te remmen komt de hard cap in actie. Deze grens houdt in dat 

je handicap  nooit meer dan vijf punten hoger kan worden dan je laagste 

handicap in de afgelopen twaalf maanden. 

 

https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
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De eerste kennismaking met je nieuwe handicap ……. 

Dit jaar zal er géén reguliere jaarlijkse correctie op de EGA-handicap door de 

HC&R Commissie worden doorgevoerd. In plaats daarvan is het de bedoeling dat 

eind november/begin december naast de EGA-handicap ook de nieuwe WHS-

handicap van iedereen op zijn/haar digitale pasje getoond gaat worden. 

Per 1 januari vervalt vervolgens de EGA handicap en wordt alleen de WHS 

handicap getoond en bijgehouden. 

 

Om jouw nieuwe WHS handicap te berekenen worden de laatste 20 scores 

omgerekend naar dag-resultaten. Eventuele ‘strepen’ in de scores worden 

vervangen door ‘netto dubbel bogey’ en de moeilijkheid van de baan waarop die 

scores zijn gemaakt (de course en slope index) wordt verrekend.  

De 20 scores kunnen ook uit eerdere jaren zijn, niet verder terug dan 2016. 

Het gemiddelde van de beste 8 van die scores is jouw nieuwe WHS handicap. 

 

Als er van jou minder dan 20 scores in het systeem zitten worden ook minder 

dan 8 (beste) scores meegerekend voor het gemiddelde.  

Als je helemaal geen qualifiying scores hebt, dan wordt jouw (start) WHS 

handicap gelijk aan je huidige EGA handicap. 

 

Om verrassingen te voorkomen maken we daarbij de volgende kanttekeningen: 

• De spreiding – de onderlinge verschillen – tussen die 8 beste scores is in de 

praktijk sterk bepalend voor de afwijking van de nieuwe WHS hcp t.o.v. de 

oude EGA hcp. Daardoor zullen lagere handicappers over het algemeen lager 

uitkomen of ongeveer gelijk blijven. Je komt immers alleen aan een lage 

handicap als je stabiel bent (dus met geringe spreiding van je resultaten).  

Spelers met een hogere handicap zullen over het algemeen een grotere 

spreiding van scores kennen, en daardoor in het WHS starten met een hogere 

handicap dan hun huidige EGA handicap. 

• Als een speler veel minder dan 20 qualifying  scores heeft is de kans groot 

dat de WHS handicap in eerste instantie lager is dan de huidige EGA 

handicap, echter ……….. 

Het Soft cap en Hard cap mechanisme, dat bedoeld is om niet te hard te 

stijgen na het lopen van enkele slechtere kaarten, wordt pas toegepast als er 

20 of meer kaarten zijn ingevoerd. Zolang er minder dan 20 scores (dag-

resultaten) berekend zijn zit er dus géén rem op de aanpassing van de 

handicap en zal iedere toegevoegde (‘slechte’) score een groot effect hebben. 

Dat klinkt misschien negatief, maar op deze manier zit je sneller op de 

handicap die aansluit bij het nieuwe WHS systeem en blijf je dus niet nog 

jaren met een oude, eigenlijk niet meer representatieve  handicap spelen.  

 

Interessante nieuwe aspecten van het World Handicap System 

• Alle handicaps kunnen stijgen en dalen. 

In tegenstelling tot wat er gebruikelijk was in het EGA systeem zijn de 

aanpassingen van handicaps voor iedereen het zelfde.  
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Dat betekent dat de handicap van een speler met een WHS handicap boven 36 

ook kan stijgen als hij of zij een minder goede score inlevert. De maximale 

handicap blijft 54. 

 

• Alle spelers kunnen qualifying kaarten lopen. 

Vanaf het moment van invoeren van het WHS kunnen ook de spelers met een 

handicap in Categorie I (hcp 4,4 of lager) qualifying rondes lopen. In het EGA 

systeem was dat niet toegestaan. 

 

• De Course Handicap. 

De Course Handicap in het World Handicap System (WHS) is wat de Playing 

Handicap in het EGA Handicap Systeem is: het volledige aantal slagen dat een 

speler krijgt (of geeft, als de speler heel goed is) op basis van de 

handicapslagentabel. De Course Handicap in het WHS geeft per kleur tee aan 

hoeveel slagen een speler krijgt (of geeft). 

De course handicap is ook de basis voor jouw score waarmee na een qualifying 

ronde jouw nieuwe WHS handicap wordt berekend. 

 

• De Playing Handicap. 

In het WHS is de definitie van Playing Handicap anders dan in het EGA Handicap 

System: het is de Course Handicap aangepast met handicap allowances. Een  

handicap allowance is een handicapverrekening/de aanpassing van de handicap 

afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt of de spelvorm. Dat kennen we 

al als bijvoorbeeld ¾ verrekening van de handicap bij een Four Ball Better Ball 

wedstrijd. 

Voor individuele strokeplay en stableford wedstrijden wordt een handicap 

allowance van 95 % van de course handicap geadviseerd. 

Dat is een nieuw fenomeen en best ook wel verwarrend. We zullen met de 

wedstrijdcommissies overleggen hoe we in onze clubwedstrijden hier mee 

omgaan. 

 

• Hoe snel daalt mijn handicap na een heel goede ronde ? 

Iedereen verkeert weleens in topvorm, met een uitzonderlijk goede score (dag-

resultaat ) tot gevolg. Dat kan iedereen overkomen, maar b.v. ook jeugdspelers 

of beginners, die in een korte periode heel snel beter gaan spelen. 

Als je een extreem goede score inlevert spreken we van een 'Exceptional Score'. 

Hier is sprake van als het dag-resultaat minimaal zeven slagen beter is dan je 

handicap. Als je die exceptionele score inlevert worden de dag-resultaten 

waarmee jouw handicap wordt berekend met 1 punt verlaagd. Bij tien of meer 

slagen beter worden die scores zelfs met 2 punten verlaagd. 

 

• PCC: ‘Playing Conditions Calculation’: Scores worden aangepast aan 

de omstandigheden! 

In het WHS zit een mechanisme dat ervoor zorgt dat bij de berekening van je 

dag-resultaat  rekening wordt gehouden met de omstandigheden waarin je hebt 

https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
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gespeeld. De moeilijkheidsgraad van een golfbaan kan elke dag anders zijn, 

bijvoorbeeld door de weersomstandigheden of de set-up (pinposities, tees, 

lengte van de rough) van de baan. Een score van 90 slagen op een moeilijk 

geprepareerde baan en op een dag met veel wind en regen kan een betere 

prestatie zijn dan een ronde 88 op een kalme dag op een baan met normale 

condities.  Om ervoor te zorgen dat het dag-resultaat ook goed weerspiegelt 

hoe goed je ronde was die dag, is er in het WHS een mechanisme ingebouwd dat 

hier rekening mee houdt. Dit is de 'Playing Conditions Calculation”, afgekort 

PCC. Dat lijkt een beetje op de CBA-index die soms bij wedstrijden van 

toepassing was. Die CBA-index verdwijnt in het nieuwe WHS systeem. 

 

Hoe werkt dat in de praktijk…… 

De PCC wordt bepaald op basis van alle ingeleverde qualifying scores op de baan 

van spelers met een handicap onder de 36. De scores moeten ingevoerd zijn op 

de zelfde dag als de ronde gelopen is of de wedstrijd gespeeld is. 

De PCC kan variëren tussen de -1 (als de baan die dag kennelijk heel makkelijk 

speelde) en +3 (als de baan die dag kennelijk heel moeilijk te bespelen was).  

Als je negen holes hebt gespeeld, krijg je de helft van de PCC.  

Bij minder dan acht ingevoerde scores wordt er voor die dag geen PCC 

berekend. Beter gezegd: dan is de PCC 0 (nul).  

De PCC wordt ’s-nachts automatisch berekend. Je hoeft als golfer niets te doen. 

Na invoeren van een qualifying ronde zie je dus eerst een voorlopige nieuwe 

handicap. Pas de volgende ochtend is jouw definitieve nieuwe handicap bekend. 

De verwachting is overigens dat er in minder dan tien procent van de gevallen 

een PCC van invloed zal zijn je dag-resultaat. 

 

• Qualifying ronden van 10 tot en met 17 holes. 

In het WHS kunnen spelers ook qualifying ronden spelen over 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 of 17 holes. In het verleden kon je alleen 9 of 18 holes qualifying ronden 

spelen maar m.i.v. 2021 dus ook over alles wat er tussen zit. De gedachte 

hierachter is dat het ook mogelijk moet zijn om een qualifying score in te leveren 

als het niet lukt om een 18-holes ronde te spelen, omdat het donker wordt. Of 

om een qualifying 12-holes ronde te spelen als dat handig is bij een bepaalde 

golfbaan, bijvoorbeeld omdat hole 12 bij het clubhuis uitkomt. 

Het is niet de bedoeling dat je na bijvoorbeeld 15 holes stopt ‘omdat je op dat 

moment wel een lekkere score hebt’; het aantal holes is vooraf bepaald! 

Scores over 10 tot en met 17 holes worden, om tot een dag-resultaat te 

komen, automatisch aangevuld tot een 18 holes score. Als een kaart wordt 

ingeleverd van 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt door het systeem 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 van 14 of meer holes, wordt bij de niet gespeelde 

holes automatisch altijd een netto par ingevuld worden (dus ook op de eerste 

niet gespeelde hole). 

 

https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
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• Wedstrijden over minder dan 18 holes. 

Het is ook mogelijk om wedstrijden te spelen over minder dan 18 holes. Daarbij 

wordt op de zelfde wijze het dag-resultaat behaald dat nodig is voor de 

verwerking in het WHS.  

Kortere wedstrijden zijn wellicht een optie bij speciale gelegenheden of b.v. als 

er in het najaar onvoldoende daglicht is om iedereen 18 holes te kunnen laten 

spelen. Het kan een uitkomst zijn als een wedstrijd gestaakt moet worden als 

gevolg van onweer, maar dat wel alle flights  b.v. 12 holes hebben gespeeld. 

 

Tot slot is het belangrijk om te weten hoe wedstrijdscores gebruikt 

worden voor het eventueel bijstellen van je handicap. 

Zoals al eerder aangegeven wordt een handicap bepaald op basis van de bruto 

strokeplay score over 18 holes. 

Dat betekent niet dat we voortaan alleen nog maar strokeplay wedstrijden 

houden.  

Stableford blijft een hele leuke spelvorm die we zeker veel zullen blijven 

gebruiken. De niet afgemaakte holes (‘strepen’) worden na invoeren van de 

scores automatisch gecorrigeerd naar ‘netto dubbel bogey’, zodat er ook bij een 

stableford wedstrijd een nieuwe handicap uitgerekend kan worden. 

Bij een strokeplay wedstrijd kunnen we nog steeds een maximum score van 

‘dubbel par + 1’ afspreken. Voor de handicap berekening wordt dit dan ook hier 

automatisch gecorrigeerd naar een ‘netto dubbel bogey’. 

De Aangepaste Bruto Score (met netto double bogey’s als maximale holescores) 

geldt altijd voor handicapdoeleinden, maar staat los van de spelvorm die er 

gespeeld wordt.  

Het is even wennen, maar bij wedstrijden zal er in het WHS vaak een 

onderscheid zijn tussen je score voor handicapdoeleinden en je score voor de 

wedstrijd. 

 

Als je na lezing van dit alles nog met vragen zit, hebben we de volgende 

tips: 

• Door GOLF.NL wordt het WHS uitvoerig toegelicht op: https://www.ngf.nl/whs   

Daar worden ook korte filmpjes getoond die e.e.a. kunnen verduidelijken. 

• De NGF heeft daarnaast een “Webinar” samengesteld waar het merendeel van 

wat we beschreven hebben aan de orde komt, soms ook met praktische 

voorbeelden. 

Onderstaande link brengt je naar deze 90 minuten durende presentatie. 
https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen/2020-7-oktober-webinar-over-wereld-handicap-
system 

 

Als dit alles bezonken is en je hebt nog vragen, dan staan wij, de leden van de 

Handicap en Regelcommissie, daar uiteraard voor open. 

 

Namens de HC&R Commissie, 8/11/2020, John Siteur. 

https://www.ngf.nl/whs
https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen/2020-7-oktober-webinar-over-wereld-handicap-system
https://www.ngf.nl/over-golf/online-trainingen/2020-7-oktober-webinar-over-wereld-handicap-system

