
W(orld) H(andicap) S(ystem) 

 

De KBGF is nog volop bezig met de aanpassing naar het WHS, d.w.z. dat deze toelichting nog 

onder voorbehoud is. 

Tot nu werden er in de golfsport wereldwijd 6 verschillende handicapsystemen gebruikt, zoals o.a. 

CONGU in Groot-Brittannië en Ierland, EGA in de rest van Europa, USGA in Amerika, etc. 

Het nieuwe WHS zal deze zes systemen verenigen in één enkel handicapsysteem, dat golfers met 

verschillende vaardigheden in staat zal stellen om op een eerlijke en gelijke basis te spelen en te 

concurreren, in elke formule, op elke baan, overal ter wereld. 

In het nieuwe WHS zal je handicap worden berekend op basis van het gemiddelde van de beste 8 

scores van je laatste 20 geregistreerde rondes. Het zou dus goed zijn om dit jaar minstens 20 officiële 

rondes te hebben gelopen, om een zo juist mogelijke berekening van je nieuwe hcp mogelijk te maken. 

Belangrijk om hierbij te weten is wel dat, met de invoering van het nieuwe WHS, je handicap niet meer 

zal worden berekend via Stablefordpunten, maar op basis van een soort van bruto score over een 

standaard baan. Daartoe zal voor elke hole de bruto score worden genomen, met als maximum een 

netto double bogey score (= de eerste score die ook geen Stablefordpunten meer zou opleveren). Je 

vind iets vergelijkbaars ook al terug in het overzicht van je hcp aanpassingen in de kolom “SGD” 

(Standard Gross Differential), wat zoveel is als de “EGA Hcp” die je tijdens die ronde waard was. 

In het nieuwe WHS handicapssysteem zullen ook een aantal extra’s worden ingebouwd: 
 Naar boven: Een “plafonnering” (CAP), waarbij elke stijging van méér dan 3 slagen (soft 

cap) boven je laagste hcp van de laatste 12 maanden, zal worden “vertraagd” door 

slechts de helft van de verhoging toe te passen van het deel bóven de 3 slagen. 

Bovendien zal je hcp niet met meer dan 5 slagen (hard cap) kunnen stijgen boven je 

laagste hcp van de laatste 12 maanden. 

 Naar beneden: Een extra “Exceptionele Score”-aanpassing van -1 of -2 zal worden 

meegenomen in je laatste 20 scores, zodra je je hcp met 7 slagen of meer verbeterd. 

Deze aanpassing komt dan bovenop de gewone verlaging die het resultaat zal zijn van 

de standaard 8/20 berekening. 

 Een “Beoordeling van de Baan Condities” (CCA), waarbij zal worden geëvalueerd of de 

baan en de weersomstandigheden zodanig van de normale speel-omstandigheden 

afwijken, dat ze van significante invloed zijn op de prestaties van de spelers. Dit is te 

vergelijken met de oude “CBA” in het EGA handicapsysteem. 

 

Enkele belangrijke data : 
 (eind?) Februari 2020: definitieve versie van het WHS voor België; 

 Maart 2020: WHS hcp visualisatie voor lage hcp spelers; 

 September 2020: WHS hcp visualisatie voor alle spelers; 

 November 2020: alle spelers krijgen hun WHS hcp. 

De HCP Commissie houdt dit alles voor jullie in de gaten. Zodra de definitieve versie van het WHS voor 

België vastligt, zal de HCP commissie hierop terugkomen met aanvullende info. 

 

De HCP Commissie 


