Het Wereld Handicap Systeem (WHS)
Deel I
Misschien heeft U het al gehoord, er komt een nieuw handicap systeem. Het huidig systeem
wordt vervangen door een nieuw wereldwijd systeem ontwikkeld door de USGA en de R&A,
die ook de golfregels uitgeven. Met dit nieuwe systeem zijn straks alle handicaps, overal ter
wereld, met elkaar vergelijkbaar.
Bij het woord “systeem”, moet U vooral denken aan de “berekeningsmethodiek” van de golf
handicap. In sommige landen gaat het WHS dit jaar al in. Bij ons gaat het op 1 januari 2021,
gebeuren.
Vaak komt er in de aanloop naar zo’n gebeurtenis bij stukjes en beetjes van alle kanten
informatie los, die soms niet altijd even betrouwbaar is. Om verwarring te voorkomen, hier
alvast de belangrijkste punten uit het nieuwe WHS.
Er is nog geen beschrijving in het Nederlands, dus sommige benamingen zijn vrij vertaald uit
het Engels. Wat het ook wordt, veel vertrouwde namen veranderen of verdwijnen.
Onze Exacte Handicap gaat voortaan Handicap Index (HI) heten. In het kort komt het erop
neer, dat van de laatste 20 ingevoerde Q-kaarten het gemiddelde van de 8 beste kaarten de
Handicap Index bepaald. Het systeem onthoudt steeds de laatste 20 kaarten; komt er een
nieuwe kaart bij, dan valt automatisch de oudste kaart af.
Onze playing handicap heet voortaan Baan Handicap (BH). Met de handicap index in de
hand kunnen we straks onze baan handicap op de tabellen aflezen. Maar als er voor een
wedstrijd, door de wedstrijd commissie ook een handicap reductie wordt toepast, zoals dat
nu soms ook gebeurt, dan heet dat weer de Playing Handicap (PH). Zo’n handicap reductie
is een rechtvaardigheidsfactor voor het bepalen van een wedstrijdwinnaar, maar hij heeft
geen invloed op de berekening van de handicap index. Voor alle individuele rondjes en veel
wedstrijden zijn baan handicap en playing handicap gelijk aan elkaar.
Stableford-punten berekenen vervalt. Slagen zijn het enige wat telt. Maar we kunnen
daarmee niet eindeloos door gaan. Want het maximaal aantal slagen op een hole, dat door
het nieuwe systeem wordt geaccepteerd, is Par + 2 + “de handicap slag(en)”. Het world
handicap system noemt deze maximum toegestane hole score, Nett Double Bogey.
Heb je wel eens aan een wedstrijd meegedaan, dan is het misschien opgevallen dat een
goed ingevoerde score achteraf toch nog werd aangepast. Dat was dan een CBA-aanpassing.
In het nieuwe systeem heet dat de Playing Condition Calculation (PCC). PCC beoordeelt
dagelijks de invloed van het weer en de condities van de baan op ons spel, en past, indien
nodig, het eindresultaat aan. Een PCC is van toepassing op alle qualifying rondes, niet alleen
op wedstrijden, maar ook individuele rondes. Een handicap aanpassing is daardoor pas de
volgende dag zichtbaar.
In het WHS zit ook een mechanisme “CAP”, dat een plotselinge extreme verhoging van onze
handicap, als gevolg van een tijdelijke dip, vermindert/afzwakt.
Ook een superscore, die een “Exceptionele Score Reduction” tot gevolg heeft en die ons
soms lange tijd parten speelt, wordt voortaan flink verminderd/afgetopt.

a. Opmerking: ondanks de positieve invloed van CAP en ESR, moet een handicap
index nog steeds worden gezien als een indicatie van de potentiële
speelsterkte van een golfer. En dus niet een die we wekelijks zullen evenaren.
b. Moet het spel door een blessure, onweer of anderszins worden beëindigd, dan
zijn 7 en 14 gespeelde holes, op een 9 en 18H kaart, geldig als Q-score.
De ontbrekende holes krijgen dan een netto Par score.
Opm.: Het is nog niet zeker is of dit laatste door de EGA/NGF wordt overgenomen.
Tot slot. Tja, 20 qualifying scores, hoe zit dat nu? Natuurlijk verwachten de ontwerpers van
het systeem niet, dat iedereen zomaar 20 Q-scores achter zijn of haar naam heeft staan.
Hoewel, ik kan de lezer verzekeren, voor sommige leden van de Wouwse is dat geen enkel
probleem. Het systeem gaat voor onze nieuwe handicap op 1-1-2021 natuurlijk terugkijken
naar voorgaande jaren, maar hoe ver weten we nu nog niet.
De bedenkers van dit nieuwe WHS rekenen er wel op, dat Qualifying Spelen de norm wordt
i.p.v. de uitzondering.
Hoe meer Q-kaarten men heeft, hoe dichter de handicap bij de werkelijke speelsterkte zal
liggen en hoe hoger de spelbeleving wordt, is de algemene opinie.
2020 is het jaar om de stap naar meer Q-kaarten te zetten.
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