
Het WHS (Wereld Handicap Systeem) 
 
Wat betreft het nieuwe WHS worden de volgende punten nog even onder uw aandacht 
gebracht. 
 

Ø Vanaf 1 maart is het nieuwe WHS van kracht. Vanaf die datum is er geen dubbele 
handicap meer, dan heeft elke golfer alleen nog maar de handicap van het WHS: de 
handicap index.  

Ø Bij de meeste spelers zal de WHS handicap index (veel) hoger zijn dat de EGA 
handicap.  

Ø Deze handicap index wordt berekend over de beste 8 van de laatst gespeelde 
20 rondes. Het zelf berekenen van de nieuwe handicap is dan nog wel mogelijk maar 
wordt erg lastig, in E-golf4u wordt dat automatisch gedaan.   

Ø Eind februari is/wordt je handicap ‘bevroren’ en nieuwe scores in de wachtrij gezet, na 
1 maart worden deze alsnog vewerkt. 

Ø De invoering van het WHS zorgt voor een handicap die meer overeenkomt met het 
speelniveau en kan ook resulteren in grotere veranderingen in de handicap. Om te 
voorkomen in het nieuwe systeem dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg 
dalen zijn in de berekening een aantal mechanismen ingebouwd. 

Ø Veranderde benamingen van een aantal zaken: hc wordt handicap index, playing 
handicap wordt baan handicap en Computed Buffer Adjustment (CBA) wordt Playing 
Conditions Calculation (PCC).  

Ø In tegenstelling tot de CBA wordt de PCC pas gedurende de nacht berekend. Tot die 
tijd wordt gerekend met een voorlopige handicap index.  

Ø Het WHS en de berekening is voor alle handicaps het zelfde, dus ook voor de categorie 
36-54.  

Ø Spelvormen blijven hetzelfde ((capped) strokeplay, stableford etc.) en aan de 
onderlinge wedstrijden verandert niets, het aantal slagen dat iemand 'mee' krijgt 
(baan handicap) wordt bepaald aan de hand van de nieuwe tabellen. Hierbij wordt bij 
een 9 holes wedstrijd gerekend met de course rating van de baan over 9 holes.  

Ø Ook spelers met een lage handicap kunnen een qualifying ronde en wedstrijden over 9 
holes spelen. 

 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het weten en neem contact op met de Regel 
en Handicap commissie.      . 
Verder geeft de site van de NGF ook veel en uitgebreide informatie over het WHS. 
 
Veel golfplezier, 
De R&H commissie 
 


