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Er komt een nieuw handicap systeem
Echt waar

• Het komt in 2021
• Of dat al op 1 januari is, is nog maar de vraag
• Maar het komt, en gaat voor iedereen gelden

Waarom een WHS
Volgens de bedenkers

• 1. Om een golf handicap te verkrijgen
• 2. Die over de hele wereld is te gebruiken
• 3. En waarmee je overal aan een wedstrijd kunt
meedoen

Moet je dit echt allemaal weten?
En onthouden

• Nee!
• Kon je het vroeger zonder deze kennis, dan kan dat nu ook
• Het meeste wordt ge-automatiseerd
• Maar het is misschien interessant om het een keertje, te
lezen
• Heb je nog vragen, stel ze dan gerust: george.pieters@home.nl

Dit is wel nuttig om te weten
Termen uit het WHS handboek
Nieuwe namen voor oude zaken:
• Onze exacte handicap heet voortaan “Handicap Index”
• De playing handicap gaat ”Baan Handicap” heten
• Maar is het een wedstrijd met hcp reductie, dan heet de baan handicap
weer “playing hcp”
• Geen Stableford-score in punten maar een “dagresultaat’ in slagen
• De CBA (Computed Buffer Adjustment) wordt “ PCC” (Playing Condition Calculation)

vervolgd:

Dit is wel nuttig om te weten
Termen uit het WHS handboek

Nieuwe namen voor nieuwe zaken:
• “Net Double Bogey”, is de maximum score op elke hole
• “Low Handicap Index”, dat is onze beste score van de laatste 12
maanden
• “Soft Cap”, dat is een bescherming tegen een tijdelijke dipje
• ”Hard Cap”, is een bescherming tegen een flinke dip

vervolgd:

Dit is wel nuttig om te weten
Termen uit het WHS handboek
Vervolg:

• Dus de maximum hole score is “Net Double Bogey”
• Een Net Double Bogey dat is Par + 2 + de handicap slag(en)*
• Kun je dus niet meer scoren, dan “oprapen en doorlopen”

* op die hole

Welke score noteer je op een Hole
Voor handicap doeleinden

• De score op een hole, dat zijn “alle slagen + alle strafslagen”
• Voer die na de ronde in; het systeem doet de rest
• Het systeem maakt onmiddellijk een handicap berekening
• De maximum handicap wordt 54
• Een handicap Index kan dus ook boven 36 stijgen

Definitie v.e.Handicap Index
Volgens de bedenkers van WHS

• Handicap Index: Dat is de bewezen speelvaardigheid van
een golfer op een baan met slope rating 113. Een Slope
rating dat is de moeilijkheidsgraad van een baan voor een
bogey speler (hcp 20-24) t.o.v een scratch speler (hcp 0)
• Een baan met slope rating 113 heet een standaard baan
(bv te vergelijken met onze oranje tees)

• Is de slope rating hoger dan 113, dan krijg je daarvoor
dus extra handicap slagen

vervolg:

Definitie v.e.Handicap Index
Volgens de bedenkers van WHS

• De course rating van een baan is de
moeilijkheidsgraad van de baan voor een scratch
speler (hcp 0)
• Is de course rating hoger of lager dan de par v/d
baan dan krijgt je daarvoor meer of minder
handicap slagen

Van Handicap Index naar Baan Handicap
Rekenvoorbeeld

Stel een golfer met:

•
•
•
•

• Een handicap Index van 20 slagen die van een rode Tee speelt
• Met een course rating van 73,4
• Een slope rating van 131
• De Par van de baan is 72
Voor de course rating krijg de speler 73,4 – 72 = 1,4 extra handicap slagen
Voor slope rating krijgt hij 20 x 131:113= 23,18 – 20 = 3,18 extra hcp slagen
Zijn baan hcp wordt (20 + 1,4 + 3,18) = 24,58 afgerond 25 slagen
Baan hcp = HI x SR:113 +(CR–Par)= 20 x 131:113+(73,4 -72)= 24,58 (25sl.)

maar geen zorgen, er hangen straks gewoon weer handicap tabellen

Van score naar dagresultaat
na het spelen van een ronde
•
•
•
•
•
•

Stel de golfer met handicap 20, speelde een ronde van 98 slagen
Het systeem berekent hieruit een dagresultaat
Dagresultaat = 113:Slope rating x (Score – Course rating)
Dagresultaat = 113:131 x (98–73,4) = 21,21 slagen
Het resultaat van deze berekening krijgt hij direct, na invoer, te zien
Een dagresultaat volgt dus uit de omgekeerde formule v/e baan handicap*
Dit dagresultaat wordt direct opgeslagen in het handicap profiel v/d speler

* En dat is logisch

Hoe werkt een WHS Handicap Index
dat gaat geheel automatisch, maar het is toch een interessant weetje

• Elke golfer krijgt straks een handicap-profiel*
• Een handicapprofiel bestaat uit max. 20 dagresultaten
• komt er een nieuw dagresultaat bij, dan valt het oudste af
• Dagresultaten verjaren in principe nooit
• Een handicap index is het rekenkundige gemiddelde van de 8
beste dagresultaten in het handicap-profiel van de speler
• Een handicap index zijn dus echte handicap slagen
* Wordt, automatisch bij gehouden

Overgang naar de nieuwe WHS handicap index
Hoe gaat dat in zijn werk?

• Onze laatste 20 stableford scores worden omgezet in 20
nieuwe dagresultaten in handicap slagen
• Het systeem zoekt daarvoor, indien nodig, terug tot in 2016
• Het gemiddelde van de 8 beste dagresultaten wordt dus
onze Handicap Index*
* Zeg maar gewoon handicap

Overgang naar de nieuwe WHS handicap index
Hoe gaat dat, deze ene keer, in zijn werk?

• Bij een profiel waar minder dan 8 dagresultaten in zitten,
wordt een nieuwe handicap index extra verlaagd, met -1 tot 2 slagen*
• Wat zijn de verwachtingen (een schatting):
•
•
•
•

Bij een exacte hcp van 0-5, handicap index wordt iets lager
Bij een exacte hcp van 5-15, handicap index wordt iets hoger
Bij een exacte hcp van 15-hoger, handicap index wordt 1-3 slagen hoger
Bij historisch veel sterk wisselende scores, zal de nieuwe handicap index nog
hoger uitvallen

* de WHS wil geen duikboten

Van Course Handicap naar Playing Handicap
Alleen van belang bij Q-wedstrijden
• De hcp factor (in een wedstrijd) is bedoeld om de kansgelijkheid van alle
deelnemers te verbeteren
• Playing Handicap = Baan hcp x hcp factor
• Een hcp factor wordt nu soms ook al toegepast door de wedstrijd commissie
• Gebruik v/e hcp factor is een sterke aanbeveling maar geen verplichting
• Is het een qualifying wedstrijd, dan wordt voor de handicap berekening de hcp
factor altijd buiten beschouwing gelaten
Zie volgende dia ‘ Appendix C van het WHS’

Van Course Handicap naar Playing Handicap
Goedgekeurde Q-wedstrijden met een handicap reductie factor

Van dagresultaat naar Handicap profiel
na het spelen v/e wedstrijd
•
•
•
•
•
•
•

Een dagresultaat/score van 21,21 slagen wordt afgerond als 21,2
Maar in werkelijkheid wordt in de hcp berekeningen nooit afgerond
Elk nieuw dagresultaat wordt opgeslagen in ons profiel, het oudste valt* af
Nieuwe dagresultaten houden het handicap profiel up to date
Het gemiddelde van de 8 beste dagresultaten is onze handicap index
Zijn er 20 dagresultaten, dan is de laagste ervan onze “Low Handicap Index”
De low handicap index werkt als een Ankerpunt en helpt/ondersteunt de speler
bij een tijdelijke dip in zijn spel (dadelijk meer hierover)

*alleen als het handcap profiel max. 20 dagresultaten heeft

PCC-Playing Condition Calculation
Vervangt
CBA

- Computed Buffer Adjustment

• De PCC kan worden gezien als een dagelijkse correctie op de rating van de baan
• Een baan rating gaat uit van ideale golf omstandigheden, van baan en weer
• De PCC beoordeeld alle qualifying scores van de dag, dus ook Q-kaarten
•
•
•
•

De PCC meet de invloed v/d speelcondities, en beinvloed de uitslag
De PCC wordt elke nacht berekent over alle Q-scores t/m HCP 36, van die dag
Een PCC aanpassing/correctie kan varieren tussen -1 en +3 (op alle hcp’s tot 54)
Het effect van een PCC is dus pas de volgende dag zichtbaar

Low Handicap Index & Soft/Hard Cap
onderdrukt een hcp stijging na een aantal slechte rondes

•
•
•
•

Zijn er geen 20 dagresultaten, dan hebben we geen low handicap index (Lhi)
Zonder een Lhi is er geen bescherming tegen de stijging v/e hcp index
Een Lhi is het beste van de 20 dagresultaten in een hcp profiel
“Soft Cap” begint als een hcp, 3 slagen hoger dan de Lhi gaat worden

• Hoe werkt dat: stel een Lhi van 20 en een HI van 22:
• Stel Hi stijgt naar 23 (d.i 3 slagen boven Lhi) dan geen demping, Hi wordt 23
• Stel Hi stijgt naar 24 (d.i 4 slagen boven Lhi) dan is er 50% demping over 1
slag. Nieuwe Hi wordt 23 + 0,5= 23,5 slagen en niet 24
• Stel Hi stijgt naar 25 (d.i 5 slagen boven Lhi) dan is er 50% demping over 2
slagen. Nieuwe Hi wordt 23+1= 24 slagen, en niet 25
vervolg

Low Handicap Index & Soft/Hard Cap
Van belang na het spelen van wat slechte rondes
• “Hard Cap” volgt op soft cap en werkt bij een verdere handicap stijging naar
meer dan 5 slagen boven de Lhi, van de speler
• Stel zijn Lhi is 20 en zijn Hi is 22, en de dip in het spel houdt nog even aan:
• Stel de Hi wil nu stijgen naar 26 (d.i 1 slag meer dan 5 slagen boven Lhi) dan volgt er een
harde demping, de Hi blijft op 25 staan
• Een handicap Index kan nooit meer dan 5 slagen hoger zijn dan de Low Handicap Index
• Deze situatie blijft zo totdat de low Handicap Index zich veranderd
• De speler hoeft zelf niets te doen, alles wordt geautomatiseerd

• Resumerend:
• Soft cap: dempt, als Hcp 3 slagen stijgt boven Lhi, 50% reductie over het meerdere
• Hard cap: een handicap Index is nooit meer dan 5 slagen hoger dan de Lhi

Exceptionele Score
Daarop staat een fikse beloning
• Bij een score: 7 - 9,9 slagen beter dan de Hi krijg je nog eens 1 extra slag aftrek*
• Bij een score van 10 of meer slagen beter dan je Hi krijg je nog eens 2 extra slagen
aftrek*

*Die extra slag(en) wordt(en) in mindering gebracht op de dagscore, maar ook op alle 19
dagresultaten in het handicap profiel van de speler. Dat levert dus een fikse extra handicap
verlaging op.

Is 14 holes straks ook een geldige Ronde
Goed nieuws voor de haastige golfer

• Een 9 holes ronde wordt standaard met 9 x par tot 18 holes
aangevuld. Dat is nu ook al zo.
• Is er een tussenliggende hole die eindigt bij het clubhuis, dan is het
volgens de regels mogelijk daar een ronde geldig te eindigen
• Dat kan vanaf 14 holes, de niet gespeelde holes worden met een par
aangevuld tot 18 holes

Zelfs een afgebroken ronde is soms geldig
Maar dat onder zeer speciale voorwaarden

• Voorwaarden:
•
•
•
•

De speler wordt onwel/ziek of raakt geblesseerd
De speler wordt overvallen door onweer of duisternis
Een hole is wegens onderhoud gesloten
Een wedstrijd is beeindigd voordat de laatste hole werd gespeeld

• Zijn er 10, 11, 12 of 13 holes gespeeld, noteer dan voor de eerst
volgende hole, par +1. En noteer Par voor alle overige holes tot H 18
• Zijn er 14 holes of meer gespeeld, noteer dan Par voor alle volgende
holes tot H 18.

