
VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET WORLD HANDICAP SYSTEM (WHS) 
 

 
Waarom wordt het WHS ingevoerd en wanneer? 
 
Wereldwijd zijn wel zes verschillende handicapsystemen in gebruik en elk systeem heeft een eigen 
methode om de handicap van een speler te berekenen. Evenals alle Europese landen gebruiken wij 
het EGA Handicap Systeem voor de berekening van onze handicap. Om te zorgen dat overal ter 
wereld de berekening van de handicap op dezelfde wijze wordt uitgevoerd wordt het WHS in 
gevoerd. In Nederland gebeurt dat miv 1 maart 2021.  
 
Met de kennis van de antwoorden op onderstaande vragen is men voldoende voorbereid op de 
invoering van het WHS. Klik op een vraag en u gaat meteen naar het antwoord. 
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1. Wat zijn de verbeteringen van het WHS? 
 

• Van alle spelers ter wereld worden de handicaps op dezelfde manier berekend. Er zijn geen 
verschillende categorieën meer zoals in het EGA Handicapsysteem. 

• Overal ter wereld kunnen qualifying ronden worden gespeeld die meetellen voor je WHS-
handicap. 

• Qualifying rondes voor iedereen, ongeacht de handicap van een speler. Dus ook spelers uit 
de EGA-handicapcategorie 1 (handicap van 4.4 en lager) mogen qualifying kaarten en 
qualifying wedstrijden spelen over 9 of 18 holes. 

• Onder bepaalde voorwaarden kunnen spelers ook bijvoorbeeld een 12-holes of 14-holes 
qualifying ronde spelen. 

• In het WHS wordt een handicap bepaald door het gemiddelde van je beste 8 
scores(dagresultaten) van je laatste 20 ronden.  

• In het WHS wordt er na elke dag en voor elke baan een Playing Conditions Calculation (PCC) 
berekend. De berekening vindt ’s nachts plaats. 

• Het WHS heeft een dempingmechanisme op hoe snel een handicap stijgt. Tijdelijk 
vormverlies leidt niet direct tot een veel hogere handicap. 

• Exceptioneel hoge scores worden in het WHS beloond met een extra verlaging van de 
handicap. Een exceptioneel hoge score wordt in je score-overzicht aangeduid met EXS. 

 

2. Wat is het belangrijkste verschil tussen het EGA Handicap Systeem 
en het WHS? 
 

• In het EGA-Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis 
van de actuele handicap en de score (aantal Stablefordpunten) van de zojuist gespeelde 
ronde. 

• In het WHS spelen de Stablefordpunten niet meer mee voor het berekenen van je nieuwe 
handicap en worden de bruto scores op de holes gebruikt voor de berekening van het 
dagresultaat. 

• In het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores (dagresultaten) van de laatste 20 
qualifying rondes (dagresultaten) je nieuwe handicap. 

 

3. Wat zijn de belangrijkste termen in het WHS? 

 

• Netto double bogey. 

• Netto par  

• Aangepaste Bruto Score (ABS) 

• Course Rating (CR). 

• Slope Rating (SR). 

• Course Handicap (CH). 

• Playing Conditions Calculation (PCC). 

• Dagresultaat. 

• Handicap Index. 

• Acceptable score 

• Low Handicap index.  

• Soft Cap 

• Hard Cap.  

• Exceptionele score (EXS) 

• Penalty score 



4. Wat is een netto double bogey? 
Een netto double bogey op een hole is de laagste score op die hole die geen Stablefordpunten meer 
oplevert. Een netto double bogey wordt door de software gebruikt voor beide spelvormen 
Strokeplay en Stableford. 
Voorbeeld 1: De netto double bogey op een par 5 met 2 extra slagen is 9. Immers met 8 slagen op 
deze hole ontvangt de speler nog 1 Stablefordpunt. Met 9 slagen niets meer. Bij Stableford wordt de 
bal opgenomen, maar bij Strokeplay wordt doorgespeeld totdat is uitgeholed. 
Voorbeeld 2: De netto double bogey op een par 4 met 1 extra slag is 7. Ook in dit geval leveren 7 
slagen op deze hole geen Stablefordpunten meer op. 
Een netto double bogey is dus altijd: par + extra slagen + 2. 
In het WHS wordt de netto double bogey gebruikt voor handicapdoeleinden. 
 

5. Wat is de functie van een netto double bogey in het WHS? 
In tegenstelling tot het EGA-Handicapsysteen waarbij het aantal behaalde Stablefordpunten 
bepalend is voor het dalen, stijgen of onveranderd blijven van je handicap, gaat het WHS uit van de 
bruto scores die gemaakt zijn op 18 holes. Elke hole moet dus een bruto score bevatten. Bij 
Stableford is “0” (of streep) geen score. Ook als je een hole niet speelt of niet uitspeelt heb je geen 
score. In het WHS vervangt de software “geen score” dan ook door een netto double bogey. Die 
vervanging wordt de Aangepaste Bruto Score” (ABS) genoemd. Het totaal van de bruto scores 
(daadwerkelijk gemaakte bruto scores en aangepaste Bruto scores) heet dan “totaal Aangepaste 
Bruto Scores” en wordt gebruikt voor de berekening van het dagresultaat. Het dagresultaat wordt 
weer gebruikt voor de berekening van je handicap. 
Anderzijds zouden zeer slechte scores bij Strokeplay (bijv. 20 slagen op een par 5 of 12 slagen op 
een par 4) wel erg veel invloed hebben op het totaal van de bruto scores op 18 holes. Die slechte 
scores op die holes worden dan ook door de software vervangen door een netto double bogey 
(aangepaste bruto Score). Bij Strokeplay hebben we dus te maken met een totaal daadwerkelijk 
gemaakte bruto scores en een totaal aangepaste bruto scores (totaal daadwerkelijk gemaakte bruto 
scores vermeerderd met alle door de software ingevoerde netto double bogey’s). 
 
Het is gebruikelijk om bij Stableford een “0” in te voeren als men niet heeft gescoord, maar beter is 
om gewoon “11”in te voeren. De software herkent dat en vervangt de score 11 automatisch door 
een netto double bogey. 
 

6. Moet je nu zelf een netto double bogey invullen op de scorekaart? 
Nee. Zowel bij Stableford als bij Strokeplay vult de software automatisch een netto double bogey in 
als bij Stableford op een hole niet is gescoord en bij Strokeplay op een “slechte“ hole. Dit noemt 
men het aanpassen van de bruto score. 
 

7. Wat is een “netto par”? 
Een netto par is de par van een hole vermeerderd met de extra handicapslagen die je bij het spelen 
van die hole krijgt. Bij een par 4 waarop je 2 extra slagen ontvangt is de netto par “6”. Bij een par 
3 met 1 extra slag is de netto par “4” 



8. Wat is een “Aangepaste Bruto Score (ABS)? 
In het WHS wordt de nieuwe handicap zowel bij Stableford als Strokeplay bepaald op basis van de 
bruto scores over 18 holes. Maar om te voorkomen dat deze bruto score voor handicapdoeleinden 
overdreven wordt beïnvloed door één of meerdere slechte scores van een speler, worden voor 
handicapdoeleinden de slechte bruto scores door de software aangepast tot een netto double 
bogey. Dit noemt men de Aangepaste Bruto Score (ABS). In onderstaande situaties vervangt de 
software de bruto score door een netto double bogey: 

• In het geval de speler de netto double bogey voor een hole heeft bereikt of overschrijdt: 

• In het geval de hole niet wordt gespeeld; 

• In het geval de speler wel begint op de hole maar niet uitholed. 
 
Dus de optelsom van alle holescores, waarbij sommige hole-scores eventueel zijn gereduceerd tot - 
of vervangen zijn door een netto double bogey, noemen we de Totaal Aangepaste Bruto Score 
 

9. Wat is Course Rating (CR)? 

Dit is de relatieve moeilijkheidsgraad van een golfbaan voor een speler met handicap 0 
(scratchspeler). 

10. Wat is Slope Rating (SR)? 
Dit is de relatieve moeilijkheidsgraad van een golfbaan voor alle andere spelers ten opzichte van 
een golfer met handicap 0. De Slope Rating wordt uitgedrukt in een getal tussen 55 en 155. 
 

11. Wat is de Course Handicap (baanhandicap)? 

 
Wat in het EGA Handicap Systeem de playing handicap was, wordt in het WHS een baanhandicap 
(Course Handicap) genoemd.  
Maar ook het WHS kent een Playing Handicap. Het is nu echter de baanhandicap aangepast met 
“handicap allowances“ (handicapverrekening). De aanpassing van de baanhandicap is afhankelijk 
van het soort wedstrijd dat je speelt. In dat geval berekent de wedstrijdcie jouw Playing Handicap. 

 

12. Wat houdt de Playing Conditions Calculation (PCC) in? 
 
In het EGA-handicapsysteem wordt aan het eind van elke wedstrijd een CBA (Computed Buffer 
Adjustment) berekend. Het WHS kent geen CBA meer maar heeft wel een soortgelijk automatisch 
mechanisme met de naam Playing Conditions Calculation PCC). De 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 grote invloed hadden op je prestatie. 
De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke baan op basis van minimaal 8 ingeleverde 
qualifying scores – zowel wedstrijden als Q-kaarten – van spelers met een handicap onder de 36. De 
berekening wordt automatisch ’s nachts uitgevoerd en kan variëren tussen de -1 en +3.  
 

• Een PCC van “0” betekent dat de baan speelde zoals verwacht. 

• Een PCC van – 1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal. 

• Een PCC van + 1,0 of + 2,0 of + 3,0 betekent dat de baan moeilijker speelde dan 
normaal 

 
Op basis van de PCC wordt het dagresultaat (score) wel of niet aangepast. Als je negen holes hebt 
gespeeld, krijg je de helft van de PCC. Omdat de berekening ’s nachts gebeurt kun je na een 
wedstrijd of het inleveren van een Q kaart pas de volgende dag je definitieve dagresultaat en 
nieuwe handicap zien.  

 
Alleen scores die worden ingevoerd op de speeldag worden meegenomen in de PCC-berekening. 



13. Wat is een dagresultaat? 
Het dagresultaat is je prestatie van die dag omgerekend naar een standaard baan (een baan met 
een standaard moeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een Slope Rating van 113). Het 
dagresultaat is altijd een resultaat over 18 holes. Bij de berekening van het dagresultaat wordt 
uitgegaan van de Totaal Aangepaste Bruto Scores (je bruto score op elke hole tot een maximum van 
een netto double bogey).  Het dagresultaat geeft een indicatie of je goed of slecht hebt gespeeld. 
Een dagresultaat van 24.1 geeft aan dat je 24.1 boven Par hebt gespeeld (maar dan wel op een 
standaardbaan). 
Het dagresultaat kan worden beïnvloed door de PCC en mits er tenminste 20 Qualfying scores zijn 
kunnen ook andere automatische mechanismen zoals Hard Cap en Soft Cap in werking treden en het 
dagresultaat beïnvloeden. 

14. Wat is de Handicap Index? 
In het WHS is de Handicap Index hetzelfde als de Exact Handicap in het EGA-Handicapsysteem. 
 

15. Wat is een Acceptable Score? 

In het WHS is een Acceptable Score hetzelfde als een qualifying score in het EGA Handicapsysteem. 

16. Wat is de Low Handicap Index? 
De Low Handicap Index is de laagst berekende Handicap Index van een speler in de laatste 12 
maanden. 
 

17. Wat wordt bedoeld met Soft Cap? 

Dit is een automatisch dempingsmechanisme in de software dat er voor zorg draagt dat na het 
bereiken van een bepaald punt de snelheid van de stijging van de Handicap Index afneemt. Een 
verhoging van je Handicap Index met meer dan 3 punten wordt afgeremd (gedempt) boven de 3 
punten door de Soft Cap. Als de nieuw berekende Handicap Index meer dan 3 punten hoger is dan 
de Low Handicap Index, dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld: bij een 
verhoging van 4 punten hoger dan de Low Handicap Index, wordt de verhoging teruggebracht naar 

3,5 punten. Dit dempingsmechanisme treedt alleen in werking als je minstens 20 qualfying scores 
(dagresultaten) in je handicaphistorie hebt. 
 

18. Wat wordt bedoeld met Hard Cap? 

Dit is een automatisch mechanisme dat de maximale limiet voor de stijging van een Handicap Index 
vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging meer is dan 5 punten, dan zorgt de Hard Cap voor 
een verhoging van maximaal 5 punten boven de Low Handicap Index. Ook dit mechanisme treedt 
alleen in werking als je minstens 20 qualifying scores (dagresultaten) in je handicaphistorie hebt. 
 



19. Wat is een Exceptionele Score (EXS)? 

Een Exceptionele Score is een ronde waarbij het dagresultaat minimaal 7 slagen beter dan de 
Handicap Index van de speler op de dag dat de ronde werd gespeeld. In de spelvorm Stableford 
moet je dan denken aan een score van minimaal 43 Stablefordpunten. 
 
In het geval van een Exceptionele Score van 7 tot en met 9 slagen beter dan je Handicap Index, 
wordt er een aanpassing gedaan van 1 punt ( -1) bij alle laatste 20 dagresultaten, inclusief de 
Exceptionele Score. Als de Exceptionele Score 10 of meer slagen beter is, dan worden de laatste 20 
dagresultaten met 2 ( -2) punten verlaagd. 
 
Als er minder dan 20 dagresultaten beschikbaar zijn, dan wordt de aanpassing gedaan op alle 
dagresultaten die wel in de handicaphistorie van de speler zitten. 
 
Voorbeeld: Je Handicap Index is 24.3 en vervolgens speel je 18 holes met als resultaat een 
dagresultaat van 17.2. Dat is ruim 7 slagen beter dan de Handicap Index waarmee je begon te 
spelen. 
 
In je handicaphistorie staat achter zo’n exceptionele score altijd EXS.  

20. Wat is een “Penalty Score” in het WHS? 
Een Penalty Score is een score die de handicapcommissie kan invoeren als een speler zonder geldige 
reden een ronde afbreekt of nalaat de scores van een ronde in te voeren.  
  
Als een speler geacht wordt een score in te leveren en dat niet doet, dan moet de 
handicapcommissie onderzoeken waarom dit het geval is en gepast handelen. 
 
Als er een geldige reden was (blessure, onweer) en de score nog te achterhalen is en voldoet aan de 
eisen, dan wordt de score alsnog ingevoerd. Er moeten in dat geval tenminste 9 holes zijn gespeeld. 
 
Als de score niet meer kan worden achterhaald, dan mag de handicapcommissie een penalty score 
toepassen en kan de handicapcommissie een lage dan wel een hoge score invoeren. 
 

In ernstige gevallen, als er herhaaldelijk geen score wordt ingeleverd, dan mag de 
handicapcommissie meerdere Penalty Scores invoeren of andere disciplinaire maatregelen 
overwegen. 



21. Hoe wordt een WHS-handicap berekend? 
Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een brutoresultaat over 18 holes op een 
standaard baan (d.w.z. een baan met Slope Rating 113). Dit heet het dagresultaat. Dagresultaten 
worden met decimalen bepaald. Het dagresultaat geeft aan hoeveel je “boven par” van een 
standaardbaan met SR=113 hebt gespeeld. 
 
In het WHS wordt een handicap index gebaseerd op de laatste 20 qualifying scores van een speler. 
Die scores worden door de software omgerekend in dagresultaten. Het WHS bepaalt het gemiddelde 
van de 8 beste dagresultaten van deze laatste 20 dagresultaten. Dat gemiddelde is je Handicap 
Index. 

 
Vervolgens wordt een nieuw dagresultaat toegevoegd aan de laatste 20 dagresultaten en opnieuw 
de 8 beste dagresultaten bepaald. Het gemiddelde daarvan is je nieuwe voorlopige Handicap Index. 
s’ Nachts wordt de PCC berekend en de volgende dag zie je je nieuwe definitieve Handicap Index. 
 
De basis voor elke in te leveren score zijn, zowel bij Stableford als Strokeplay, de bruto scores per 
hole tot een maximum van netto double bogey.  
Als de spelvorm Stableford, Tegen par of Tegen bogey is, dan moet men op het moment dat er niet 
meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software 
automatisch een netto double bogey ingevoerd. Deze aanpassing met een netto double bogey heet 
aangepaste bruto score. Bij Strokeplay mag de bal niet opgepakt worden en speelt men door tot de 
bal is uitgeholed. In dat geval voert de software automatisch een netto double bogey (aangepaste 
bruto score) in als de speler de netto double bogey heeft bereikt of over overschrijdt. 

22. Heb ik na invoering van het WHS een andere handicap dan 
daarvoor? 
Met uitzondering van die leden die de afgelopen 4 jaren geen qualifying scores hebben ingediend 
(daarvan blijft de huidige EGA-handicap hetzelfde) zullen na invoering handicaps dalen en stijgen. 
Immers, het zou wel heel toevallig zijn als je huidige handicap precies gelijk is aan het gemiddelde 
van de beste dagresultaten. Er zal dus altijd een verschil zijn. 
 

23. Is er een eenvoudige formule om je Handicap Index per 1 maart 
2021 te berekenen? 
Er is geen simpele formule waarmee je je huidige EGA-handicap kunt omzetten in een WHS-
handicap. Sinds kort kun je de te verwachten WHS-handicap zien in de app GOLF.NL (bij “mijn 
spel”), op de digitale pas (klik op “profiel“ in de app GOLF.NL) en in onze clubsoftware (E-Golf4U). 

24.Hoe wordt het dagresultaat berekend na het spelen van 9 holes? 
Het dagresultaat wordt altijd berekend over 18 holes. Als een speler een 9-holes qualifying ronde 
heeft gespeeld, dan wordt die 9-holes score automatisch aangevuld (opgeschaald) met een 
Aangepaste Bruto Score om tot 18 holes te komen. Bij een ronde van 9 holes is de Aangepaste Bruto 

Score een “netto par + 1” op de 1e hole en op de overige 8 holes een “netto par” (netto par = par 
+ extra slagen). Dit is gelijk aan 17 Stablefordpunten. De opschaling vindt plaats over dezelfde 9 
holes die zijn gespeeld. Als je dus West speelt, dan wordt naar 18 holes opgeschaald met de holes 
op West. 
Dat is dus een verschil met het EGA Handicapsysteem, waarin 18 Stablefordpunten worden gegeven 
voor de niet gespeelde 9 holes. 
 
Uiteraard wordt ook bij 9 holes rondes de PCC toegepast. Echter, in dit geval slechts de halve PCC. 



25. Wat gebeurt er met Qualifying rondes van 10 tot en met 17 holes? 
Zodra het WHS ingaat, kunnen spelers ook qualifying ronden en wedstrijden spelen over 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 en 17 holes. De gedachte hierachter is dat het ook mogelijk moet zijn om een 
qualifying score in te leveren als het niet lukt een 18-holes ronde af te maken.  
Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden om het spelen van een qualifying ronde over 18 
holes eerder te stoppen en niet af te maken. Voorbeelden van goede redenen zijn: 

• Het gaat onweren; 

• Het wordt te donker om de ronde uit te spelen; 

• De speler wordt ziek of krijgt fysieke klachten waardoor de ronde niet kan worden 
uitgespeeld. 

De holes moeten wel in de juiste volgorde worden gespeeld. Als je bijvoorbeeld eerst West speelt 
en vervolgens doorgaat met hole 16, 17 en 18. dan geldt het niet. 
 
Dus op de kaart of in de kolom opmerkingen altijd vermeld waarom de ronde niet is afgemaakt en 
bij welke hole is gestopt. 
Scores over 9 tot en met 17 holes worden voor handicapdoeleinden altijd aangevuld tot scores over 
18 holes. Dit “opschalen” gebeurt automatisch. 

• Als een kaart wordt ingeleverd van 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan wordt op de eerste niet 
gespeelde hole automatisch een “netto par + 1” en op de ander holes een “netto par” 
(een netto par is gelijk aan twee Stablefordpunten) ingevuld. 

• Als een kaart wordt ingeleverd van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal bij de niet gespeelde 
holes automatisch een “netto par” worden ingevuld. 

 
In tegenstelling tot de wijze van opschalen zoals van toepassing is als je 9 holes speelt (opschaling 
vindt plaats met dezelfde gespeelde holes) vindt opschaling bij het afbreken van een 18 holes ronde 
plaats met de holes die niet zijn gespeeld. 
 
Maar nogmaals: de intentie is om 18 holes te spelen en als er een geldige reden is om tussentijds te 
stoppen, dan blijft het een qualifying ronde en moet je de scores van de holes die wel zijn gespeeld 
invoeren in het handicapprogramma. 
 

26. Verandert er - ten opzichte van het EGA Handicapsysteem - iets als 
ik een Qualifying Kaart speel of deelneem aan een qualifying 
Stableford-wedstrijd? 

Met uitzondering van de berekening van het dagresultaat verandert er niets. Qualifying kaarten 
kunnen gewoon worden gespeeld m.b.v. de app GOLF.NL, de webbased app E-Golf4U of na 
aanmelding in de golfzuil in de hal van het clubhuis. Je vult je scorekaart in zoals in het EGA-
handicapsysteem en na afloop voer je de gemaakte scores in. De software vervangt een slechte 
score (ingevoerd als “0” of streep, of beter nog met 11) of een hole die niet is gespeeld automatisch 
door een netto double bogey (aangepaste bruto score) en berekent met behulp van de totale 
(aangepaste) bruto scores het dagresultaat. 
Bij Stableford-wedstrijden is het aantal behaalde Stablefordpunten bepalend voor het 
eindklassement van de wedstrijd. Het handicapprogramma geeft een voorlopige nieuwe Handicap 
Index aan die de volgende dag - na berekening van de PCC – definitief wordt. 
 



27. Verandert er – ten opzichte van het EGA Handicapsysteem - iets als 
ik deelneem aan een qualifying Strokeplay-wedstrijd? 

Met uitzondering van de berekening van het dagresultaat verandert er niets. Altijd de daadwerkelijk 
gemaakte scores op de holes invullen op de scorekaart en invoeren in de golfterminal of de 
webbased app EGolf-4U. Slechte scores op een hole worden door de software automatisch 
vervangen door een netto double bogey (aangepaste bruto score). Na afloop van de wedstrijd zijn er 
nu 2 verschillende bruto scores, t.w. de totale daadwerkelijk gemaakte bruto scores en de totale 
aangepaste bruto scores. Voor het eindklassement van de wedstrijd geldt de totale daadwerkelijk 
gemaakte bruto scores en de software gebruikt de totale aangepaste bruto scores voor de 
berekening van het dagresultaat. De voorlopige nieuwe handicap index wordt onmiddellijk getoond 
en die wordt de volgende ochtend – na berekening van de PCC – definitief.    
 
28. Hoe wordt mijn Handicap Index berekend als ik te weinig scores heb? 
Om tot de nodige 20 qualifying scores te komen gaat men terug naar 2016. Vanaf dat jaar zijn alle 
scores die in je handicap-geschiedenis staan gesynchroniseerd met de NGF. Beschikbare scores 
worden omgerekend in een dagresultaat. Als er te weinig scores zijn dan wordt de methodiek 
gebruikt die in onderstaande tabel is weergegeven. 
  
 Aantal dagresultaten in Dagresultaten die voor de  Aanpassing 
    handicapoverzicht   handicapberekening worden 
      gebruikt 
  
  1    Dagresultaat       -2.0 
  2    Laagste 1       -2.0 
  3    Laagste 1       -2.0 
  4    Laagste 1       -1.0 
  5    Laagste 1          0 
  6   Gemiddelde van de laagste 2      -1.0 
          7 of 8   Gemiddelde van de laagste 2         0 
         9 t/m11   Gemiddelde van de laagste 3         0 
        12 t/m 14   Gemiddelde van de laagste 4         0 
        15 t/m 16   Gemiddelde van de laagste 5         0 
        17 t/m 18   Gemiddelde van de laagste 6         0 
            19   Gemiddelde van de laagste 7         0 
  20   Gemiddelde van de laagste 8         0 
 
Bij de transitie van EGA-handicaps naar WHS-handicaps worden de Soft Cap en Hard Cap niet 
toegepast. Dat betekent dus dat de toegekende WHS handicap per 1 mrt 2012 meer dan 5 punten 
hoger kan uitvallen dan de EGA handicap die je opdat moment hebt. Exceptionele Scores wordt 
tijdens de transitie wel meergenomen. 
 

29. Hoe wordt mijn WHS-handicap berekend als ik de afgelopen 4 jaar 
helemaal geen qualifying score hebt ingeleverd? 

Je huidige handicap komt als een kunstmatig (artificial) dagresultaat als 1e score op de lijst “aantal 
dagresultaten in handicapoverzicht”. Als je huidige EGA-handicap bijv. 23.6 is dan wordt het 
kunstmatig dagresultaat 25.6 en vervolgens verminderd met 2 ptn waardoor de Handicap Index dus 
23.6 wordt. Als in 2021 een qualifying score wordt ingediend, is dat de 2e score op de lijst en het 
laagste dagresultaat wordt eveneens verminderd met 2 ptn. Het laagste dagresultaat wordt dan je 
nieuwe Handicap Index. Automatische mechanismen Hard Cap en Soft Cap werken niet omdat 
daarvoor tenminste 20 dagresultaten vereist zijn.  
 



30. Kan mijn WHS-handicap stijgen als ik een handicap tussen 36 en 
54 heb? 

In het EGA Handicap Systeem kan een handicap tussen de 36 en 54 niet stijgen, maar in het WHS is 
dit anders. Alles wordt gelijk voor alle spelers. Dat betekent ook dat de een speler met een WHS-
Handicap Index van 36 of bijv. 41 kan stijgen als deze speler een minder goede score inlevert. Je 
kan natuurlijk nooit boven de 54.0 komen. Maar ook hier geldt dat je nooit meer dan 5 punten kunt 
stijgen dan je laagste Handicap Index (Low Handicap Index) in de afgelopen 12 maanden. 
Voorwaarde is wel dat je tenminste over 20 dagresultaten moet beschikken. 
  

31. Ik ben beginner. Hoe kom ik aan een WHS-handicap? 
Om te beginnen moet je het Regelexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Voorts moet je in het 
bezit zijn van baanpermissie. Vervolgens kun je met een marker (moet geslaagd zijn voor het 
Regelexamen) een qualifying kaart spelen over 18 of 36 holes. We raden aan om dat vanaf de oranje 
tees te doen. Je gaat uit van hcp 54 en de extra slagen die je krijgt staan op de Course 
Handicaptabel (Baanhandicaptabel). Om een handicap te verkrijgen moet je tenminste 19 
stablefordpunten behalen op 9 holes of 36 over 18 holes. Bij 19 ptn op 9 holes krijg je hcp 54. Elke 

punt meer dan 19 wordt in mindering gebracht op 54. Dus bij 23 ptn krijg je hcp 50. Dit is het eerste 

dagresultaat is en wordt dus – vlg. bovenstaande tabel - vermindert met 2 ptn.  
De kaart kan gespeeld worden met de app GOLF.NL, maar je kunt de kaart ook invoeren in de 
golfterminal in de hal. Lukt dat allemaal niet dan kun je de kaart ook inleveren bij de 
Handicapcommissie. 

 

32. Kan ik scores van ronden en wedstrijden in het buitenland zelf 
invoeren? 

Dat zou mogelijk moeten zijn. Maar als de betreffende baan niet voorkomt in de software van onze 
softwareleverancier (E-Golf4U) dan moet je de kaart inleveren bij de Handicapcie. Zorg er wel voor 
dat op de kaart staat vermeld de PAR, de Slope Rating en de Course Rating. Met een kaart met 
uitsluitend Stablefordpunten kunnen we niets. 

33. Hoe snel kan mijn handicap stijgen? 
Het WHS heeft een mechanisme met een automatische ”Soft Cap” en een “Hard Cap”ontwikkeld. 
Dat zorgt ervoor dat de handicap index van een speler na enkele slechte ronden niet zomaar 
extreem veel hoger wordt. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de handicaphistorie van de speler 
uit minstens 20 scores bestaat. Je handicap index zal dan nooit meer dan 5 punten hoger worden 
dan je laagste handicap index in de afgelopen 12 maanden. 
 

34. Wat is een Qualifying Ronde?  
Een Qualifying Ronde is elke ronde gespeeld in een Qualifying Wedstrijd of een ronde met een 

Qualifying kaart. 



35. Wat is een Qualifying Kaart (Q-kaart)?  
Een Q kaart is een op speeldatum en tijd geregistreerde scorekaart. Een score die na voorafgaande 

aanmelding met een Q kaart wordt gemaakt onder “Qualifying Condities” is een “Acceptable Score”. 

De spelvorm bij het spelen met een “Q kaart” is Stableford. Het aanmelden voor het spelen van een 

qualifying ronde met een Q kaart geschiedt op een van onderstaande wijzen:  

• Na afspraak met de marker op de 1e tee. Daarbij duidelijk afspreken welke holes, hoeveel 

holes en welke kleur tee 

• Na aanmelding via de Golfzuil  

• Na aanmelding via de Mobiele Web App van E-Golf4U 

• Na aanmelding via de app GOLF.NL 

36. Aan welke eisen moet een Q-kaart voldoen? 
Het spelen met een Q-kaart moet vóórafgaande aan de ronde zijn aangemeld. De Q kaart moet alle 

benodigde gegevens bevatten, zoals: 

• Naam en lidcode speler; 

• Handicap Index en baanhandicap (Course Handicap); 

• Wedstrijdvorm (bij Q-kaarten vrijwel altijd stableford); 

• Datum en tijd; 

• Naam Marker; 

• Handicap Index Marker; 

• Kleur tee; 

• Uitslag na het spelen. 
 

37. Wat zijn qualifying condities in het WHS? 
Van Qualifying Condities is sprake als tijdens het spelen van de ronde aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

• De ronde wordt gespeeld op een baan van een club die lid is van de NGF, een door de NGF 

goedgekeurde baan, of van een club/vereniging die is aangesloten bij een door de EGA 

erkende zusterorganisatie. 

• De ronde wordt gespeeld op een Gemeten Baan vanaf officiële Afslagen. 

• De Gemeten Baan heeft een totale lengte over 18 holes van tenminste 2750 meter of 1375 

meter over 9 holes. 

• De baan heeft een door de betreffende Golf Federatie vastgestelde Course en Slope Rating 

voor de betreffende afslagen. 

• De lengte van de baan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over 9 

holes met de lengte van de Gemeten Baan. 

• De Teemarkers liggen niet meer dan 10 meter voor of achter het meetpunt. 

• De Golfregels zoals vastgesteld door R & A Rules Limited en de Plaatselijke Regels (Local 

Rules) van de Club zijn van kracht. 

• De spelvorm is individueel Strokeplay, individueel “tegen PAR”, of individueel Stableford. 

• De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een Marker. Een Marker moet zijn geslaagd voor 

het Regelexamen. 



38. Hebben we in het WHS ook te maken met een Stroke Index? 
Ja, dat verandert niet. Ook in het WHS heeft elke hole een Stroke Index.  
 

39. Kan ik van elke kleur tee spelen? 
Net zoals in het EGA Handicap-systeem kun je vanaf elke kleur tee spelen. 
 

40. Verandert er met het WHS iets aan “winterregels” zoals plaatsen? 
De “winterregels”en het “plaatsen” blijven ook bestaan in het WHS. 
 

41. Is er bij het WHS ook sprake van een (jaarlijkse) herziening? 
Ja, zo nodig vindt jaarlijks een herziening van uw handicap plaats. 
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