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Van EGA naar WHS  

 

Per  1 januari 2021 gaat er een ingrijpende verandering in het handicap systeem plaats vinden 
en het leek ons juist hierover reeds in een vroeg stadium informatie op hoofdlijnen te 
verstrekken. In de loop van het jaar volgt meer informatie.  

Momenteel wordt er bij het handicap systeem gewerkt volgens de regels van de EGA 
(European Golf Association). De NGF heeft besloten zich aan te sluiten bij het World 
Handicap System (WHS). Met het WHS worden wereldwijd zes handicapsystemen tot een 
enkel systeem samengebracht waardoor overal ter wereld de handicaps op dezelfde wijze 
berekend worden en ook overal geaccepteerd worden. Elke speler kan daardoor overal ter 
wereld qualifying kaarten lopen en aan wedstrijden deel nemen.  

De belangrijkste veranderingen zijn:  

De handicap wordt niet meer berekend aan de hand van de behaalde stablefordpunten (die 
hebben nog wel betekenis in wedstrijden). In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van het 
dagresultaat. Voor de berekening van het dagresultraat wordt de brutoscore gecorrigeerd voor 
uitschieters per hole (te veel slagen). Dit 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. Het resultaat daarvan heet het 
dagresultaat.  

Bij elke kaart die gelopen wordt, worden van de laatste 20 dagresultaten de 8 beste 
dagresultaten gemiddeld en dat levert dan de nieuwe handicap op.  

Het is niet meer mogelijk de nieuwe handicap met de hand uit te rekenen. Het is puur 
computerwerk.  

Het is noodzakelijk op het einde van het jaar 2020 voor alle spelers de nieuwe WHS-handicap 
te berekenen. Die zal anders zijn dan de huidige handicap en in de meeste gevallen hoger zijn.  

Bij de omrekening wordt van de laatste 20 scores het dagresultaat berekend, waarna het 
gemiddelde van de hoogste 8 dagresultaten de nieuwe handicap oplevert.  

Voor het vinden van de 20 scores wordt vier jaar terug gekeken. Als er in de afgelopen vier 
jaar geen 20 kaarten gevonden worden, wordt volstaan met de wel gevonden kaarten. 



Afhankelijk van het aantal wel gevonden kaarten, is het aantal beste dagresultaten waarover 
gemiddeld wordt, kleiner dan 8.  

Hoe minder kaarten beschikbaar zijn hoe groter de afwijking ten opzichte van de huidige 
handicap kan zijn. Ook als er dan in 2021 kaarten gelopen worden, kan het resultaat van een 
enkele kaart al een grote verandering van de handicap ten gevolge hebben.  

Er wordt dringend aanbevolen in de resterende 5 maanden van dit jaar 
zoveel mogelijk kaarten te lopen. Dit zowel om aan het aantal van 20 
kaarten te komen, als wel om de kaarten van een recente datum te laten 
zijn.  

Er zijn nog meer wijzigingen op komst maar die hebben op dit moment nog geen betekenis. 
Daarover zal in de loop van het jaar nog informatie verstrekt worden.  

Voor de fijnproevers die nu reeds van de hoed en de rand willen weten is er op de site van de 
NGF (ngf.nl) veel informatie te vinden.  
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