Wereld Handicap Systeem
1 maart 2021 is door de Nederlandse Golf Federatie het Wereld Handicap Systeem
(WHS) met succes in werking gezet en in de systemen opgenomen. Ook in onze
leden-/ wedstrijdadministratie is het WHS volledig doorgevoerd. EGA handicap is niet
meer terug te vinden en alle oude bij de NGF geregistreerde scorekaarten zijn naar
de WHS-handicap overgezet.
De omzetting van een EGA-Handicapsysteem naar het WHS systeem is een zeer
omvangrijke automatisering operatie. Dat betekent voor de gebruiker best belangrijke
wijzigingen. Daarom in deze notitie het antwoord op 2 vragen:
A. Waar kan ik de gegevens zien waarop mijn huidige handicap is gebaseerd ?
B. Wat gebeurt er met mijn score en handicap nadat ik een Qualifying kaart heb
ingebracht in het systeem van E-Golf4U of in het systeem van Golf.nl ?
A. Waar kan ik de gegevens zien waarop mijn huidige handicap is gebaseerd ?
1. log in via de site van DGC naar onze wedstrijdadministratie bij E-Golf4U
2. Kies in het menu voor “Mijn Profiel”

3. Kies daar voor “Mijn WHS Index”.
4. Je ziet dan hoe je Handicap is samen gesteld. Het gemiddelde van de 8 vette
score “Dagresultaat” (SD) van de laatste 20 Qualifying scores bepalen je
handicap.

5. Ga terug naar “Mijn Profiel” en kies voor “Handicap Historie”. Daar zie je al je
oude scores, waarvan de laatste 20 Qualifying scores in de WHS index zijn
opgenomen.
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6. Klik je op een kaart dan zie je volledige berekening van je “Dag Resultaat”.
Verklaring:

Qual= Qualifying; Sf= Stableford; ABS= Aangepaste Bruto Score
PCC: Score aanpassing baan condities; SD=Dag resultaat:
EHCP=nieuwe handicap

B. Wat gebeurt er met mijn score en handicap nadat ik een Qualifying kaart
heb ingebracht in het systeem van E-Golf4U of in het systeem van Golf.nl.
Hieronder kun je lezen hoe na het registreren van een nieuwe scorekaart jouw
handicap wordt aangepast.
1. Jouw scorekaart wordt door de handicapadministratie ingebracht in het
systeem. Of jij doet dat zelf via onze administratie E-Golf4U of via golf.nl. De
score van de kaart is dan zichtbaar in het systeem en is geldig voor de uitslag
van een wedstrijd indien van toepassing (dat kan zowel stableford als
strokeplay zijn). Indien de score niet in het kader van een wedstrijd is,
ontvangt je Marker een mail om te bevestigen dat de ingebrachte score
correct is.
2. De handicapberekening is gebaseerd jouw strokeplay resultaat. Het systeem
past voor de handicap berekening de score per hole aan tot de
zogenaamde “Aangepaste Bruto Score” (ABS). Voor deze berekening zal
de score per hole NIET HOGER zijn dan “par + hancapslagen +2”. (Dat is
dus de eerste score waarmee je geen stablefordpunten krijgt). Voorbeeld: een
hole par = 4, krijgt je 1 slag mee. Voor de handicapberekening wordt de score
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die je hebt genoteerd, nooit hoger dan “7”. Is de score hoger dan “7” of indien
je een “0” hebt ingevuld, wordt op deze hole de score “7”. Het totaal aantal
slagen over de gespeelde holes is de “Aangepaste Bruto Score”.
3. Het systeem berekent daarna met de ABS het “Dagresultaat”. Dat is
afhankelijk van de kenmerken van de baan, verschillend per tee en
verschillend voor vrouwen en voor mannen. Daarvoor worden gebruikt de
Slope Rating en de Course Rating.

4. Deze gegevens staan bij iedere baan aangegeven, meestal op de
handicaptabellen. Voor de Doornse zijn de gegevens:

5. De formule voor 18 holes op de Doornse ziet er dan als volgt uit,
Heren: (113 / 76) x (ABS – 49,2) of kortweg: (1,4868) x (ABS-49,2).
Dames: (113 / 80) x (ABS – 50.7) of kortweg: (1.4125) x (ABS-50,7)
6. De nieuwe handicap voor de volgende ronde wordt nu bepaald door de het
gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 scores. Van de 20
scores die werden gebruikt voor de vorige handicapberekening, vervalt dus de
oudste en de nieuwe score komt er bij. De nieuwe handicap kan daardoor
behoorlijk afwijken van de vorige. Want als de score die vervalt één van de 8
beste scores was, komt voor het berekenen van de gemiddelde score een
andere score in de plaats. Dat kan de nieuwste zijn maar ook één van de
andere scores.
7. Tonslotte in de nacht na een golfdag, bekijkt het systeem voor iedere baan
de gemaakte scores. Wijken de scores van een groep ervaren golfers ernstig
af van normaal, dan is er sprake van exeptionele omstandigheden en zal het
systeem de score van alle spelers van die dag op die baan iets kunnen
aanpassen. Daardoor is je nieuwe handicap pas de dag na spelen definitief.
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