
Het nieuwe handicapsysteem, WHS uitgebreid 

In 2019 zijn de golfregels over de hele wereld het zelfde gemaakt. Nu is de tijd gekomen om dat ook 

met het handicapsyteem te doen. Het EGA-handicapsysteem maakt 1 maart 2021 plaats voor het 

WHS (World Handicap System). 

Waarom?  

Mensen reizen meer. Golfers spelen overal ter wereld. Dan is het fijn, dat je overal ter wereld aan 

je eigen spel kan werken en je handicap kan verlagen. 

Wat is er anders? 

Er worden geen Stablefordpunten meer uitgerekend. Je vult op de kaart het aantal slagen in 

(Stroke-play). Aan dat aantal slagen is een maxium. Dat is het punt waar je bij Stableford 0 

punten zou krijgen. Dat heet de aangepaste brutoscore.  

Alle slagen bij elkaar opgeteld wordt het dagresultaat.  

De aangepaste brutoscore: 

Iedere golfer heeft wel eens een hole, waar het niet lukt. In zo’n geval kan je op een hole nooit 
meer scoren dan je netto par plus 2. Voorbeeld: Op een par 4 mag je 6 slagen doen volgens jouw 
course handicap. Je doet er 10, maar op je scorekaart komen er 8 te staan, de aangepaste 
brutoscore.  

Het dagresultaat: 

Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope-rating voor een standaardbaan (113) gedeeld 

door de slope-rating van de gespeelde baan (Bijv. 127), vermenigvuldigd met het verschil tussen 

de aangepaste bruto score (85) en de course-rating (Bijv. 73,6).  

In dit geval is het dagresultaat (113/127) x (85 – 73,7) = 10,1. 

Ratings van alle banen in Nederland zijn bekend in de computer. 

Dit is een ingewikkelde berekening. Gelukkig hebben we daar computers voor. Het kan zijn, dat 

dit nog niet de definitieve score is. In de nacht na de ronde kan de score aangepast worden 

vanwege ongewone omstandigheden, bijv. noodweer. Dit noemen we de PCC (Playing 

Conditions Calculation). Dit gaat geheel automatisch. 

Jouw WHS handicap: 

Om je huidige handicap te berekenen wordt er gekeken naar de laatste 20 ronden sinds 2016. 
Van elke ronde is het dagresultaat berekend. Van de 8 beste resultaten wordt het gemiddelde 
berekend. Dat is dan jouw handicap. Speel je een nieuwe ronde, dan wordt er na die ronde  weer 
gekeken naar de laatste 20 rondes, de 8 beste en daar het gemiddelde van.  
Heb je geen 20 rondes gelopen of ben je een startende golfer, dan hanteert de NGF een tabel 
om jouw handicap te berekenen. Zie www.golf.nl/whs 

Soft cap en hard cap: 

Behalve dat er wel eens een hole mislukt, kan het ook gebeuren, dat je een ronde ver boven je 
handicap loopt. Dan hoef je niet bang te zijn veel te stijgen met de handicap. Is je dagresultaat 3 
punten hoger dan je handicap, dan gaat er een veiligheid in werking, die ‘soft cap’ heet. Is het 
nog erger en scoor je 5 punten hoger, dan stelt dat de ‘hard cap’ in werking. Deze twee caps 
zorgen ervoor, dat het dagresultaat niet te veel boven je handicap komt. Daarnaast komt deze 
score niet bij de acht sterkste scores. Zodoende heeft het geen of nauwelijks invloed op je 
handicap. Voor informatie hoe die caps precies werken, verwijzen we naar www.golf.nl/whs  

https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-werkt-de-berekening-van-een-handicap-in-het-nieuwe-world-handicap-system
http://www.golf.nl/whs
http://www.golf.nl/whs


Dit moment: 

Zijn de NGF en o.a. Egolf4u druk bezig met het omzetten van de handicaps. Op dit moment is de 
WHS-handicap op de digitale pas te zien. Deze handicap zal afwijken van de EGA-handicap. In 
veel gevallen zal de handicap hoger zijn. Verklaring: Het EGA-systeem gaat uit van de beste 
scores en het WHS-systeem gaat uit van gemiddelde scores. De handicap is dus voortaan 
makkelijker te halen. Ook de home-handicap  van Schinkelhoek zal omgezet worden naar het 
WHS-systeem. 

In de praktijk: 

Je handicap is jou bekend. Er wordt niet meer gewerkt met een playing handicap, maar met een 
course handicap. Ook dit is een tabel, waarop je ziet hoeveel handicappunten je hebt bij welke 
afslag. (De kleur afslag is vrij te kiezen. Je moet wel heel de ronde van dezelfde kleur afslaan.) Je 
verdeelt je handicapslagen over de holes op basis van de stroke-index. (Net als bij Stableford en 
de playing handicap.) Lukt een hole niet en kom je voorbij jouw dubbel bogey. Voorbeeld: Op 
deze par 4 mag je 6 slagen doen volgens jouw course handicap. Je bent bij 8, dan wordt de 
score voor deze hole 8, ook al heb je 10 slagen nodig om uit te holen. Dit wordt de aangepaste 
brutoscore genoemd. (Bij Stableford als je geen punt meer kan verdienen.) Na de ronde vul je de 
slagen in op de app of de computer. De computer rekent het dagresultaat uit en past, indien 
nodig, de handicap aan. 

Een voorbeeld: 

Course-handicap voor deze afslagplaats is 45. Slope-rating is 127 en course-rating is 73,6. 

 

 

Nu gaan we het dagresultaat berekenen: 113 
gedeeld door de slope-rating vermenigvuldigd 
met de uitkomst van de aangepaste brutoscore min de course-rating. 

De som wordt: (113:127) x (113 – 73,7) = 35,0. Jouw dagresultaat is dus 35. 

Hole Par Stroke 
index 

Bruto 
score 

Aangepaste 
bruto 
score 

1 4+3 1 7 7 

2 5+3 3 8 8 

3 4+2 13 6 6 

4 3+2 11 5 5 

5 4+3 9 11 9 

6 3+3 7 4 4 

7 5+3 5 9 9 

8 4+2 15 4 4 

9 4+2 17 9 8 
 

36 
  

60 

Hole Par Stroke 
index 

Bruto 
score 

Aangepaste 
bruto 
score 

10 4+3 2 6 6 

11 5+3 4 6 6 

12 4+2 14 9 8 

13 3+2 12 3 3 

14 4+2 10 9 8 

15 3+3 8 4 4 

16 5+3 6 9 9 

17 4+2 16 4 4 

18 4+2 18 8 8 
 

36 
  

57 

   Totaal 113 



Nu gaat er gekeken worden naar de laatste 20 kaarten, inclusief deze laatste. Uit die 20 kiest 
men de 8 beste. Van die 8 wordt het gemiddelde berekend en dat is jouw handicap. 

In de tabel staan de dagresultaten van de laatste 20 golfronden. 

 

 

 

 

 

 

 

In het geel staan de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. Deze tellen we op en delen 
de uitkomst door 8. Dat is het gemiddelde en dat is jouw handicap, waar je in de volgende ronde 
mee start. 

Opgeteld is dat: 279,1. Dat delen we door 8 en dat komen we op 34,9.  

De volgende ronde start je met WHS-handicap: 34,9.  

Afsluiting: 

Dit artikel heeft het begrip, WHS, verduidelijkt. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die gemaild 
worden naar ngf@golfbaanschinkelshoek.nl. We zullen ze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heel 
veel antwoorden zullen ook te zien zijn op www.golf.nl/whs . 

H&R en het NGF-team, Golfbaan Schinkelshoek   

Januari 2021   

 

 

 

Ronde 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dag- 

resultaat 

36,0 

 

34,8 37,6 37,2 34,5 38,3 33,1 35,2 39,8 37,2 

           

Ronde 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dag- 

resultaat 

37.5 38,4 34,3 39,9 36,3 39,5  36,2 38,6 36,6 35.0 

Laatst 
gespeeld 
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