
Wereld Handicap Systeem (WHS) 

Per 1 maart 2021 gaat er een belangrijke verandering in ons handicap systeem plaats vinden. 
Het Europese Handicap Systeem zal omgezet worden in een Wereld Handicap Systeem. 
Daarmee wordt bereikt dat overal ter wereld onder dezelfde voorwaarden qualifying kaarten 
gelopen kunnen worden en dat wereldwijd handicaphoogtes onderling vergelijkbaar zijn.  

De handicap wordt daarbij op een geheel andere wijze vastgesteld en tegelijkertijd worden 
een aantal spelregels gewijzigd.  

In deze notitie wordt je wegwijs gemaakt in alle aspecten van dit nieuwe systeem. Wie toch 
nog meer wil weten of nadere onderbouwing wil zien kan dat vinden op de website van de 
NGF (ngf.nl).  

Als je weinig behoefte hebt het nieuwe WHS-systeem te begrijpen, kun je dat ook nalaten en 
verandert er weinig voor je. Je kunt op de gebruikelijke wijze kaarten registreren en invoeren 
en ziet dan automatisch direct een voorlopige nieuwe handicap op je digitale NGF-pas 
verschijnen, waarna de computer binnen een dag je nieuwe handicap definitief vaststelt.  

 

Voor de fijnproevers worden hieronder de belangrijkste rekenregels in kaart gebracht. 

De berekening van de handicap vindt plaats aan de hand van de bruto score (totaal aantal 
benodigde slagen) en dus niet meer m.b.v. stablefordpunten per afzonderlijke hole. De 
brutoscore wordt aangepast voor uitschieters per afzonderlijke hole (zie verder). Dit resultaat 
heet de aangepaste brutoscore. Op de aangepaste brutoscore wordt een berekening toegepast, 
waarbij de moeilijkheidsgraad van de baan (sloperating en courserating) in rekening wordt 
gebracht. Tevens wordt hierbij de correctie van de PCC (zie verder) verwerkt. Het resultaat 
van al deze berekeningen heet het dagresultaat. Naar verwachting zal de PCC in minder dan 
10% van de gevallen invloed hebben op het dag resultaat.  
 
In plaats van de correctie voor weer- en baanomstandigheden via het nu bestaande CBA, 
wordt de PCC (Playing Conditions Calculation) ingevoerd. De PCC is meer omvattend dan de 
CBA. De PCC wordt elke dag automatisch per baan bepaald aan de hand van alle die dag  
ingeleverde qualifying scores (zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden) van 
spelers met een handicap van onder de 36.  

Om te voorkomen dat een heel slecht gelopen hole te veel invloed heeft op de 
handicapberekening wordt de volgende correctie ingevoerd. Per hole worden nooit meer 
slagen geteld dan overeenkomt met de par van die hole verhoogd met 2 en nog eens verhoogd 
met het aantal handicapslagen voor die hole (dit heet de netto double bogey en is in feite de 
laagste score op een hole die bij de spelvorm Stableford nul Stablefordpunten oplevert).  
Overigens wordt het begrip “handicapslagen” in het WHS-systeem, met dezelfde inhoud 
vervangen door het begrip “Course Rating”.  

De berekening van het dagresultaat is als volgt:  



Dagresultaat = (113 / Slope Rating) * (Aangepaste Bruto Score – Course Rating – PCC- 
aanpassing) 

Bij elke kaart die gelopen wordt, worden van de laatste 20 dagresultaten de beste 8 
dagresultaten gemiddeld en dat levert dan de nieuwe handicap op. Hierbij wordt zo nodig 
teruggegaan tot het jaar 2016. Zijn er minder dan 20 kaarten beschikbaar, dan wordt er over 
minder dan 8 beste kaarten gemiddeld. Zo wordt er bv bij 17 of 18 kaarten het gemiddelde 
genomen van de laagste 6, bij 12 tot 14 van de laagste 4, bij 6 tot 8 van de laagste 2 en bij 2 
tot en met 6 de laagste 1. Bij 6 tot en met 1 kaarten wordt een correctie gemaakt van 0 tot -2.  
Als er slechts één kaart beschikvaar is, telt het dagresultaat van die kaart vermindert met 2.  

Het zal duidelijk zijn dat de handicapmutaties niet meer individueel na te rekenen zijn. Dit 
zowel vanwege de complexiteit van de berekening als wel omdat de PCC rekenregels niet 
direct beschikbaar zijn. Bij het invoeren van een kaart krijg je op je scherm een voorlopige 
nieuwe handicap te zien. De dag daarop verschijnt je definitieve handicap.  

Bij het EGA-systeem had de mate waarin de score onder de buffer bleef, geen invloed op de 
nieuwe handicap. Bij het WHS-systeem telt het resultaat van elke kaart volledig mee. Dit kan 
grote schommelingen in de handicap opleveren, zeker als er weinig kaarten beschikbaar zijn.  

De hoogste officiële handicap is voortaan handicap 54. Handicap 36 heeft nauwelijks 
betekenis meer (behalve bij de PCC). Was voorheen hcp 36 de grens waar je nooit meer 
boven kon komen, nu is dat voortaan hcp 54.  

Ook spelers met een handicap van 4,4 of lager mogen voortaan qualifying kaarten lopen, ook 
over 9 holes. Handicapklassen verdwijnen.  

Houd er rekening mee dat je WHS-handicap nogal sterk kan afwijken van je EGA-handicap. 
Dat komt door de andere manier van rekenen en in het bijzonder omdat er bij de eerste 
berekening van de WHS handicap, niet meer gebruik gemaakt wordt van Stablefordpunten, 
maar met brutoscores die nu eenmaal een veel grotere spreiding hebben. De verhoging van de 
handicap is minder dramatisch dan je misschien zou kunnen denken. Die verhoging vindt 
namelijk plaats bij het merendeel van soortgelijke spelers waardoor er relatief niet zoveel 
verandert. Aan die verandering van de handicap is weinig te doen, behalve veel kaartten lopen 
om te bewijzen dat of een correctie gewenst is, of dat je EGA-handicap toch niet geheel de 
juiste was. Veel kaarten lopen voorkomt ook, dat je na de invoering van het WHS-systeem, 
bij het invoeren van nieuwe kaarten grote handicapverschillen krijgt.  

Overigens is het goed te realiseren dat bij de Tongelreep veel spelers weinig kaarten lopen, 
waardoor correcties op hun oude handicap achterwege zijn gebleven. Een verhoging van de 
handicap moet ook daarom niet als te schokkend worden ervaren.  

Spelers waarvan geen kaarten beschikbaar zijn houden hun oude handicap. Wel zullen ze 
kunnen schrikken als ze daarna weer wel een kaart gaan lopen.  

Het systeem van het middelen van de 8 beste kaarten (of minder als er minder beschikbaar 
zijn) houdt in dat als je een keer een goede kaart loopt dat toch niet tot een handicapverlaging 



leidt. Dat wordt namelijk bepaald door hoe die nieuwe kaart zich verhoudt tot de kaart die 
wegvalt.  

In het WHS-systeem zitten automatische remmechanismen die er voor zorgen dat een tijdelijk 
vormverlies niet direct leidt tot een veel hogere handicap (Soft Cap en Hard Cap). De nieuwe 
WHS-handicap zal in elk geval nooit meer dan 5 punten hoger worden dan de laagste WHS-
handicap in de afgelopen 12 maanden. Dit op voorwaarde dat er minstens 20 scores in je 
handicapgeschiedenis zitten. Zolang er geen 20 scores zijn is er geen limiet aan de stijging.  

In het WHS-systeem worden extreem goede scores beloond met een extra verlaging van de 
handicap. Dit gebeurt automatisch.  

Ook de kaarten van spelers die meerdere Home Courses hebben gehad, zullen, via de centrale 
NGF-database, verwerkt worden.  

Voor de berekening van de handicaps heeft het Stablefordsysteem geen betekenis meer. Wel 
kan het op de nu gebruikelijke wijze gebruikt worden bij wedstrijden en bij het vergelijken 
van individueel gelopen kaarten.  

De jaarlijkse handicap revisie zal blijven plaats vinden. De spelregels daarbij zijn nog niet 
bekend. Ook blijft het mogelijk tussendoor bij de handicap commissie een aanpassing van de 
handicap te vragen.  
 

Het WHS gaat de mogelijkheid bieden om ook qualifying kaarten te lopen over 10, 11, 12, 13 
of meer holes. Het systeem daarbij is hetzelfde als bij de 9 holes.  

 

Overgangsperiode van EGA naar WHS 

16 december 2020 tot 1 maart 2021 is een overgangsperiode.  

De eerste fase daarvan loopt van 16 december 2020 tot 4 januari 2021. In deze tijd worden er 
geen scores verwerkt. Pas na 4 januari worden deze scores met terugwerkende kracht 
verwerkt.  

De tweede fase loopt van 4 januari 2021 tot 1 maart 2021. Op je digitale NGF-pas krijg je in 
deze periode zowel je voorlopige WHS-handicap als je huidige EGA-handicap te zien. De 
EGA-handicap is dan nog leidend en bepalend voor wedstrijden en het lopen van kaarten. De 
WHS-handicap loopt op de achtergrond mee. Tevens zijn de (maximaal 20) kaarten te zien 
waarmee de WHS-handicap is berekend.  

Op 1 maart 2021 wordt definitief overgestapt op het WHS-systeem en verdwijnt de EGA-
handicap.  
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