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1. Introductie nieuw handicap systeem
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In Nederland wordt het World Handicap System in 2021 ingevoerd. Tot die tijd geldt 
het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese 
Golf Associatie).

Op de volgende pagina’s wordt op hoofdlijnen uitgelegd hoe het systeem zal gaan 
werken.

Op deze pagina’s worden verschillende begrippen en termen gebruikt. Belangrijk om 
te vermelden is dat het systeem de meeste berekeningen automatisch zal gaan 
uitvoeren. Hierdoor blijft het voor de speler beperkt tot het juist invoeren van de 
scores.
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2. Vaststellen van de handicap
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In het World Handicap System is de handicap van een speler gelijk aan het gemiddelde van de beste 8 
dagresultaten van de laatste 20 gespeelde rondes.

Voorbeeld:
In de afbeelding links zijn de 
beste 8 dagresultaten geel 
gearceerd.

De handicap van de speler komt 
uit op 13.0

(104.3 / 8 = 13.038 -> afgerond 
naar 13.0)

Elke keer als een nieuwe Q-
kaart wordt gespeeld vervalt 
voor de nieuwe berekening 
de oudste (21-ste) kaart 
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3. Bepalen van het dagresultaat
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Het dagresultaat is een resultaat over 18 holes omgerekend naar een standaard baan en wordt als volgt 
berekend bij strokeplay: 

Netto double bogey = 
par + 2 + je handicapslagen op de hole

Bepalen van je Aangepaste Bruto Score
De Aangepaste Bruto Score = het totaal van alle bruto scores per hole (inclusief 
strafslagen) 
Let op: Voor een hole geldt dat de maximum bruto score niet hoger kan zijn dan 
Netto Double Bogey

Bepalen van de Course Rating (dit is een vast getal)
De Course Rating is de moeilijkheidsgraad van de baan voor een scratch speler 
onder normale condities. Oftewel het aantal slagen dat een speler met hcp 0 
normaal nodig heeft voor 18 holes. Dit is voor elke baan een vast getal en geeft 
de moelijkheidsgraad van de baan aan.

Bepalen van de Slope Rating (dit is een vast getal)
De Slope Rating geeft aan hoeveel moeilijker de baan is voor een bogey speler ten 
opzichte van een scratch speler.
Een standaard baan heeft een standaard moeilijkheidsgraad, dat wil zeggen dat 
de Slope Rating van een standaard baan gelijk is aan 113 (zie formule).

Een Bogey speler is een speler met hcp
20 voor heren en hcp 24 voor dames. 

Dagresultaat = (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing) x (113 ÷ Slope Rating)

Course en Slope Rating Sallandsche:
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4. PCC en 9 holes
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Het dagresultaat is een resultaat over 18 holes omgerekend naar een standaard baan en wordt als volgt 
berekend bij strokeplay: 

Bepalen van de PCC-aanpassing (dit wordt automatisch door het systeem 
gedaan) 
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 een grote invloed 
hadden op je prestatie. Op basis van de PCC kan het dagresultaat achteraf 
aangepast worden (dit kom in zo’n 10 procent van alle gevallen voor)

De PCC kan variëren tussen de -1 en +3.

Dagresultaat = (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing) x (113 ÷ Slope Rating)

4

Als je negen holes hebt gespeeld, krijg 
je de helft van de PCC

Om een PCC uit te voeren, zijn er 
minimaal acht scores nodig van spelers 
met een handicap 36,0 of lager.

Spelen van 9 holes
Als een speler maar 9 holes heeft gespeeld, dan wordt die 9-holes score automatisch aangevuld met een Aangepaste Bruto 
Score om tot 18 holes te komen. Die Aangepaste Bruto Score is  een netto par op acht holes en een netto par +1 (dit is gelijk
aan 17 Stableford-punten).

Voorbeeld: Een dame met hcp 13,7 heeft 87 slagen nodig gehad voor 18 holes. Zij heeft gespeeld vanaf de rode tees en op 
geen enkele hole een streep gezet. Er is ook geen PCC aanpassing. Het dagresultaat is dan: 

Dagresultaat = (87 – 71,9 – 0) x (113 ÷ 128) = 13,3
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5. Overgang naar het WHS
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Op 1 januari 2021 worden de handicaps van alle spelers opnieuw bepaald.
De basis voor deze handicap zijn de laatste 20 gespeelde Q-kaarten. Hierdoor is de kans groot dat je nieuwe handicap zal 
afwijken van je huidige EGA handicap.
Alle Q-kaarten vanaf 2016 kunnen gebruikt worden voor de bepaling van de nieuwe handicap. Als je minder dan 20 Q-
kaarten hebt gespeeld zullen er ook minder kaarten meetellen voor het bepalen van het gemiddelde.

Tip: zorg dat je regelmatig 
een Q-kaart speelt voor een 
realistische handicap

Tabel:
Stel iemand heeft vanaf 2016 in 
totaal 15 Q-kaarten gespeeld. 
Dan tellen de 5 laagste 
dagresultaten mee voor het 
bepalen van de nieuwe handicap
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