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WHS (Wereld Handicap Systeem) vervangt EGA  Vanaf november 2020 

Filosofie en geest van de verandering : 

Een handicapindex dient enkel om alle spelers een gelijke kans te geven, namelijk om 36 STB punten 

te kunnen halen op een golfronde. (bron : R&A en USGA) 

Net zoals bij de principes van de golfregels, wordt in het handicapsysteem er uit gegaan van een 

integere speler die probeert zoveel mogelijk scores binnen te brengen en elke ronde speelt naar best 

vermogen (bron: R&A en USGA) 

 

Principe : 

• Na elke wedstrijd (stableford/strokeplay) wordt een SD-score (Score Differential of 

dagresultaat) berekend (het getoonde spelniveau aan de hand van je score – het 

handicapniveau waarop je deze wedstrijd hebt gespeeld) ….  

NB: de omzettingen van STB scores naar SD gebeuren automatisch via I-golf! 

 

• Van de laatste 20 SD-scores wordt het gemiddelde van de beste 8 scores genomen :  

 

              DIT IS JE  WHS-handicap               !                

 

 

 

 

Beperkingen in stijgen en dalen : 

- Stijgen : 

ten opzichte van uw laagste handicap van de laatste 12 maanden (te vinden op je WHS-

historiek  … zie verder) zal bij een reeks slechte resultaten je handicap maximaal 5 

punten kunnen stijgen (hard cap) 

 

- Dalen : 

exceptionele score : score waarbij je SD 7 punten of meer lager is dan je handicap  

-> 7 t.e.m. 9 : laatste 20 scores worden alle verlaagd met 1 punt 

-> 10 en meer : laatste 20 scores worden alle verlaagd met 2 punten  

 

- Handicaps boven 36 

de WHS stijgt niet tussen 36 en 54 

 

- Handicaps onder of gelijk aan 36 

kunnen niet stijgen boven 36 

 

- Mijn huidige hcp is 36, kan bij de conversie mijn nieuwe hcp hoger dan 36 worden ?  

neen (momenteel nog wel zichtbaar maar in november: EGA = 36 => WHS = max 36) 
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hoe ga ik van STB-punten naar SD ? (in de praktijk gebeurt deze berekening automatisch!) 

SD = (113  / Slope Rating) x (par + Course Handicap -  (punten gescoord – 36) – Course Rating) 

- Slope Rating : de relatieve moeilijkheidsgraad van de baan voor een bogey-speler 

(mannen hcp 20, vrouwen hcp 24) t.o.v. een scratch speler (hcp 0). (Gemiddelde = 113) 

- Par : Winge is een par 72- baan  =>  72 (voor Winge) 

- Course Handicap: het aantal slagen voor een bepaalde hcp van een bepaalde tee (= het 

aantal ‘strokes’ dat je krijgt in STB ) – Playing Handicap. 

- Punten gescoord :  het aantal STB punten  

- Course Rating : de moeilijkheidsgraad van de baan voor een scratch-speler (hcp 0) 

NB: Slope Rating (S.R.) , Par en Course Rating (C.R.) vind je op de scorekaarten. Course Handicap vind 

je in de handicaptabellen van elke club. 

 

 
 

Een voorbeeld :  

* een vrouw met hcp 23.5 – speelt van rood (LRE met CR 73.9 en SR 131) – Course/Playing 

Handicap:29 – haalt op 18 holes stableford-score :34  

SD = (113/131) x (72+ 29 – (34-36) – 73.9  ) 

SD =  (0.862)     x (   101    -  (-2)     -  73.9   ) 

SD =  (0.862)     x  (   101    +  2    -   73.9 ) 

SD =  (0.862)     x  (29.1) 

SD =  25.08 -> afgerond 25.1 

m.a.w. deze speelster heeft die dag, van de rode tee, gespeeld op niveau van handicap 25.1  

 

* een man met hcp 23.5 – speelt van geel (MYE met CR 72.1 en SR 127) – Course/Playing Handicap : 

27 – haalt op 18 holes stableford-score : 34  

SD = (113/127) x (72 + 27 – (34-36) – 72.1 ) 

SD = (0.889)      x  (99        –     (-2)     - 72.1 ) 

SD = (0.889)      x  (101      +     2        - 72.1 ) 

SD = (0.889)      x  (30.9) 

SD = 27.47 -> afgerond 27.5 

m.a.w. deze speler heeft die dag, van de gele tee, gespeeld op niveau van handicap 27.5   

 

Opmerking 1. Merk op dat de man, hoewel dezelfde handicap als de vrouw en dezelfde stableford-

score, relatief gezien een mindere prestatie heeft geleverd (heeft gespeeld op niveau hcp 27.5) dan 

de vrouw (heeft gespeeld op niveau hcp 25.1). Het verschil in C.R. en S.R. tussen de tees is hier de 

verklaring.  

Opmerking 2. De berekening van STB-score naar SD gebeurt automatisch door I-golf 
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Waar vind ik de gegevens van het WHS in I-golf ?  

 

 

 

Als je klikt op ‘WHS’ => dan krijg je onderstaande afbeelding …. 

 

 

• Revised SD :   SD na eventuele aanpassingen 

• Hcp index :   je nieuwe WHS-handicap 

• Low Handicap Index: de laagste handicap over de laatste 12 maanden  

 

 



 

17.08.20      Herman Mols 

4       

Overgang van het EGA-systeem (huidige handicapsysteem) naar het WHS-systeem : 

- Hiervoor worden alle beschikbare scores van een speler gebruikt, over de jaren heen  

- Alle scores (stableford/strokeplay) worden omgezet naar SD-scores 

 

Als geen (of nog geen) 20 scores beschikbaar zijn : WHS volgens onderstaande tabel: 

BESCHIKBAAR AANTAL SD WHS IS GELIJK AAN ……. AANPASSING 

1 SD -2 

2 LAAGSTE/BESTE van de 2 -2 

3 LAAGSTE/BESTE van de 3 -2 

4 LAAGSTE/BESTE van de 4 -1 

5 LAAGSTE/BESTE van de 5 0 

6 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 2 -1 

7 of 8 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 2 0 

9 tot 11 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 3 0 

12 tot 14 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 4 0 

15 tot 16 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 5 0 

17 tot 18 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 6 0 

19 GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 7 0 

20  GEMIDDELDE LAAGSTE/BESTE 8 0 

 

 

 Eenmaal je beginhandicap berekend, zal elke ingeleverde score aanleiding geven tot een 

herrekening van je handicap. De nieuwe score vervangt immers de (nu) 21e score en uit de 

laatste 20 scores zal weer het gemiddelde van de beste 8 scores  berekend worden : je 

nieuwe WHS- handicap! 

 

Wil je nog meer weten over het WHS ? 

- Website van de KBGF  

https://golfbelgium.be/nl/qa-whs-2/ 

 

- Website van Golf Vlaanderen 

https://www.golfvlaanderen.be/gv-e-nieuws/world-handicap-system-wat-en-hoe 

 

- Website van de Nederlandse Golf Federatie 

https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/hoe-wordt-handicap-

berekend-in-het-wereld-handicap-systeem 
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https://www.golfvlaanderen.be/gv-e-nieuws/world-handicap-system-wat-en-hoe
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/hoe-wordt-handicap-berekend-in-het-wereld-handicap-systeem
https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/hoe-wordt-handicap-berekend-in-het-wereld-handicap-systeem

