
 

 

Update 3: Handicapberekening bij het WHS 
 
Vanaf 1 maart wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd. Tot dan zal de huidige EGA handicap nog 
steeds leidend zijn. Hieronder een korte uitleg hoe de handicapberekening bij het WHS werkt. 
Belangrijk om te onthouden: het is niet mogelijk om zelf de WHS handicap te berekening op basis van 
de EGA handicaps die nu in het systeem staan. 
 
Na het spelen van Qualifying ronde en invoeren van de Q-kaart in de app of kiosk gaat het systeem aan de 
slag met het berekenen van het dagresultaat en een voorlopige nieuwe handicap.  
 
1. Stel: voorafgaand aan de ronde heeft de speler een WHS handicap van 13,0. Dit is gelijk aan het 

gemiddelde van de beste 8 rondes (in de afbeelding hieronder geel gearceerd) van de laatste 20 

gespeelde Q-rondes. 

 
Bij elkaar optellen van de beste 8 dagresultaten (SD) van de  
laatste 20: 
 
12.8 + 15.8 + 13.5 + 15.6 + 11.0 + 10.4 + 13.1 + 12.1 = 104.3 
 
Het gemiddelde is: 104.3 / 8 = 13.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na het invoeren van de scores per hole berekent het systeem het dagresultaat. 

 Formule: (113 ÷ Slope Rating) x (Aangepaste bruto score – Course Rating) = Dagresultaat (SD) 
 

3. Stel: het dagresultaat van de speler is 14,5. Dit meest recente dagresultaat komt in de plaats van het 

oudste dagresultaat (in dit voorbeeld: 12,1). Dit oudste dagresultaat wordt vanaf nu niet meer 

gebruikt bij het bepalen van de 8 beste rondes. Zie afbeelding hieronder. 

 



 

 

4. Door het systeem wordt nu opnieuw bepaald wat de 8 beste rondes zijn (hier weer geel gearceerd) en 

wat het gemiddelde is. 

Bij elkaar optellen van de beste 8 dagresultaten (SD) van de 
laatste 20: 
 
14.5 + 12.8 + 15.8 + 13.5 + 15.6 + 11.0 + 10.4 + 13.1 = 106.7 
 
Het gemiddelde: 106.7 / 8 = 13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 's nachts wordt door het systeem bepaald of de afgelopen dag op de betreffende baan grote 

afwijkingen zijn in de gemiddelde score van alle spelers. Oftewel het systeem berekent de Playing 

Condition Calculation (PCC) over alle ingeleverde scores van die dag, op een bepaalde baan of lus. Bij 

grote afwijkingen kan het dagresultaat van iedere speler alsnog aangepast worden met -1 tot +3. De 

verwachting is dat dit in minder dan 10% van de dagen het geval zal zijn. 

6. In de ochtend ziet de speler het definitieve dagresultaat en de WHS handicap. 

 
Wil je meer weten over het WHS kijk dan op www.golf.nl/whs 

http://www.golf.nl/whs

