Het waarom van het WHS (World Handicap System)
De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd
dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde
zijn geworden. Maar er waren in de afgelopen decennia wereldwijd zes
verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze
de handicap van spelers berekenden. Met de komst van het World Handicap
System (WHS) wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier
bepaald en dus ook overal geaccepteerd. Sommige landen werken nu al met
WHS, andere volgen nog. Als het WHS in 2021 in de hele wereld ingevoerd
is, kun je in alle landen qualifying ronden en wedstrijden spelen. Het World
Handicap System zorgt ervoor dat golfers van verschillende niveaus en uit
alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op
elke baan ter wereld.

Samenvatting WHS
• Na de invoering van het WHS gaat er in de praktijk weinig veranderen:
je voert een qualifying score in en de computer berekent je nieuwe
handicap.
• Op het moment dat het WHS ingevoerd wordt, krijgen de meeste
spelers een andere handicap. Hun WHS-handicap zal afwijken van hun
laatste EGA-handicap voor de invoering.
• Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste
EGA-handicap. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel
anders werkt dan die van het huidige EGA-systeem. Je EGA-handicap
scores worden gebruikt om je eerste WHS-handicap te berekenen. Men
probeert terug te kijken tot 2016 voor de historie van ingeleverde
qualifying kaarten voor het bepalen van de WHS-handicap vanaf 2021.
• Je eerste WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je
beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 qualifying ronden. Je beste
dagresultaten kun je beschouwen als je beste prestaties na
verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad
van de baan. (Aangegeven met de Course Rating en de Slope Rating)
• Je kunt je toekomstige WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen,
maar al voor de invoering van het WHS krijg je op je digitale NGF-pas
te zien wat je WHS-handicap op dat moment is.
• Na de invoering van het WHS leidt een ronde die beter is dan je
handicap vaak, maar niet per definitie, tot een daling van je handicap.
• Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar Stableford-punten zijn
niet langer de rekeneenheid voor een handicapaanpassing.
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Als je na invoering van het WHS een score invoert krijg je meteen te
zien wat je provisionele handicap is (je vermoedelijke nieuwe
handicap), maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je
nieuwe handicap is. Bij extreem makkelijk of moeilijk weer, of bij een
zeer makkelijke of lastige setup van de baan, kan er aan het eind van
de dag een correctie op je score plaatsvinden en kan je provisionele
handicap ’s nachts nog aangepast worden. Het is daarom van belang
dat de qualifying kaart altijd geaccordeerd wordt door de marker en
dat de kaart nog dezelfde dag wordt ingevoerd.
Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHShandicap bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder
dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van
een handicap.
Exceptionele scores worden afgeremd door de zg. soft cap en hard cap.
Deze mechanismen zorgen er ook voor “dat je niet uit bocht vliegt” bij
een extreem goede of extreem slechte ronde op een dag. Hierdoor
wordt ervoor gezorgd dat je een handicap houdt die past bij je
speelniveau. Deze soft cap en hard cap treden echter pas in werking
vanaf 20 ingeleverde scores.
Het is onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk om kaarten in te
leveren waarbij de 18 holes niet volledig worden gelopen. Tussen de
11e en de 18e hole mag de ronde onderbroken worden maar hiervoor
dient er wel een zeer goede reden te zijn.
De kaart dient volledig te worden ingevuld inclusief course en slope
rating. Indien deze gegevens niet op een kaart staan ( dit kan soms in
het buitenland voorkomen) dan dient men die gegevens bij de baan
secretaris op te vragen.

Stableford als spelvorm en je Stableford-score als graadmeter
Nu is het nog zo dat het aantal Stablefordpunten bepaalt of je handicap stijgt,
daalt of hetzelfde blijft. Dat verandert met de komst van het WHS, want je
WHS-handicap is gebaseerd op het gemiddelde van je beste 8 scores in je
laatste 20 ronden. Maar Stableford blijft gewoon bestaan als spelvorm voor
sociale rondjes en voor qualifying ronden. In een Stableford-wedstrijd zal het
klassement nog steeds bepaald worden door het aantal Stableford-punten
van de deelnemers. Maar voor handicapdoeleinden wordt je score in een
Stableford-wedstrijd of -ronde omgezet in een dagresultaat.
Bij wedstrijden over meerdere rondes (dagen) kan de men dezelfde Hcp
blijven houden als bij aanvang. De wedstrijdcommissie zal hierin een rol
spelen.

Wat niet verandert
Tot slot sommen we de belangrijkste zaken op die niet veranderen bij de
overgang van het EGA-systeem naar het World Handicap System.
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Je WHS-handicap is net als je EGA-handicap een weerspiegeling van je
potentiële vaardigheid. Het is normaal dat je niet altijd je handicap
speelt.
Ook dit blijft hetzelfde: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe
beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
De hoogste handicap blijft 54,0.
Als je een ronde gaat spelen krijg je aantal slagen mee gebaseerd op
de Course Rating en Slope Rating van de baan. Hoe moeilijker de baan,
hoe meer slagen je krijgt. Hoeveel slagen je krijgt, is te vinden op de
handicapslagentabellen van de baan die je bezoekt, maar ook in apps
zoals de app GOLF.NL. De NGF streeft ernaar om aan het einde van dit
jaar de nieuwe tabellen gereed te hebben. In de app GOLF.NL wordt
ook automatisch per hole aangegeven hoeveel slagen je op een hole
krijgt. Het totaal aantal slagen dat je meekrijgt, bepaalt je Course
Handicap. (De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap
in het EGA Handicap Systeem is.)
Iedereen kan van de oranje, rode, blauwe en gele tees spelen. Heren
kunnen daarnaast ook van wit spelen.
Ook het WHS kent alleen een actieve handicap. Het WHS vereist ook
niet dat je elk jaar een minimum aan qualifying scores inlevert om je
handicap actueel te houden. Maar we moedigen wel aan om qualifying
scores in te leveren want het “meten” van je niveau en het spelen met
een juiste handicap leidt in het algemeen tot meer plezier in golf.
Winterregels zoals "plaatsen" zijn er ook nog na de invoering van het
WHS.
Stableford, maximum score, individueel strokeplay en tegen par/bogey
blijven bestaan als qualifying spelvormen.
Ook na invoering van het WHS moet je bij de spelvorm Stableford de
bal oppakken op een hole als je op deze hole niet meer kunt scoren.
Dat zorgt ervoor dat iedereen in de baan in een normale tijd een ronde
kan spelen.
Bij de jaarlijkse handicapherziening bekijkt de handicapcommissie of
de handicap van de leden aangepast moet worden. De eerste keer zal
pas eind 2021 zijn. Met behulp van WHS-software kunnen clubs de
spelers identificeren die mogelijk in aanmerking komen voor een
handicapherziening. In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval
van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening

uitvoeren. Aan het einde van 2020 wordt geen jaarlijkse herziening
meer gedaan in het EGA Handicap System. De reden hiervoor is dat de
transitie naar het WHS al voldoende zorgt voor handicaps die de
speelsterkte van spelers weerspiegelen.

Online invoeren
De Playing Conditions Calculation (PCC) is een statistische berekening die
vaststelt of de condities op de dag dat je speelde afweken van normale
spelcondities in een mate dat ze een grote invloed hadden op je prestatie.
Om hierachter te komen wordt er elke dag gekeken naar alle scores die zijn
ingeleverd op de baan waar jij een qualifying ronde hebt gespeeld. Op basis
van de PCC word je dagresultaat soms aangepast, zodat dit dagresultaat
beter weerspiegelt hoe goed je ronde was. De verwachting is dat er in minder
dan 10 procent van de gevallen een PCC-uitkomst zal zijn die invloed heeft
op je dagresultaat. De PCC wordt ’s nachts uitgevoerd en gebeurt
automatisch.
Voor de bepaling van de PCC is het belangrijk dat zoveel mogelijk scores zo
vroeg mogelijk op de dag van je ronde worden ingevoerd. De
handicapcommissie ziet daarom het liefst dat je scores nog dezelfde dag
online invoert (de zuil in het clubhuis, op je smart phone of thuis op een
computer of tablet).
Spelers die een qualifying score niet digitaal kunnen invoeren, mogen nog
steeds papieren scorekaarten inleveren.

Meer informatie over WHS
We hebben hier een korte samenvatting van het WHS gegeven. Voor
uitgebreide informatie en achtergronden zie: www.ngf.nl/whs
Hier staan antwoorden op veel gestelde vragen en er zijn diverse video’s te
zien. Hier is ook een uitgebreide informatiebrief van de NGF te vinden.
Mocht u desondanks vragen hebben dan kunt u deze stellen door een mail te
sturen naar: hrcommissie@gcdekurenpolder.nl

