
Update: Overgang WHS naar EGA handicap 
 
Het zal de meeste spelers niet ontgaan zijn dat begin januari de voorlopige WHS handicaps bekend zijn 
gemaakt. Het is goed om te benadrukken dat de huidige EGA handicap in ieder geval tot 1 maart van 
toepassing is. De NGF zal de komende periode, indien nodig, nog aanpassingen doen aan de systemen  
waardoor de WHS handicap nog kan wijzigen. 
 
De verwachting is dat bij verschillende spelers het verschil tussen de WHS en huidige EGA handicap sterk zal 
variëren. Dit hangt af van het type speler en de handicap. Van spelers met een handicap onder de 5 zal de 
handicap waarschijnlijk zakken. Bij spelers met een handicap boven de 5 is het te verwachten dat hun WHS-
handicap wat hoger zal zijn. Voor die spelers geldt in het algemeen: hoe hoger hun handicap, hoe meer die zal 
kunnen stijgen. Het zal niet raar zijn als iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 krijgt. 

Grote verschillen 

Op dit moment zien we bij een aantal spelers een groot verschil. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen 
zijn. Hieronder enkele voorbeelden: 

▪ De eerste verklaring kan zijn dat niet alle gegevens van een speler correct in de NGF-database zijn 
ingevoerd, waardoor er scores missen die toevallig een duidelijke impact hebben op de handicap van 
de speler. De komende periode zullen er nog aanvullende scores worden ingevoerd. 

▪ Grote afwijkingen kunnen met name optreden voor spelers voor wie recent een significante 
handicapaanpassing is gedaan en als deze spelers daarna weinig tot geen scores hebben ingeleverd. 
Het kan dan heel goed zijn dat de nieuwe WHS-handicap afwijkt van wat er verwacht mag worden. 

▪ Ook bij spelers met heel weinig scores kan een handicap behoorlijk afwijken.  
▪ Voor spelers met een handicap net onder of boven de 36 is het niet langer zo dat hun handicap niet 

meer stijgt boven de 36. Dit betekent dat als er scores in het systeem staan met resultaten slechter 
dan handicap 36 dat deze significant kunnen gaan meewegen en dat spelers er rekening mee moeten 
houden dat hun handicap tot 40 of hoger kan gaan stijgen bij de introductie van het WHS. 

Aanpassingen door de HRC 

Het spreekt voor zich dat de HRC in de gaten houdt hoe de overgang naar de WHS handicap verloopt. Mocht 
dit niet goed verlopen dan gaan we in overleg met de NGF en passen de WHS handicap aan indien mogelijk. Op 
dit moment is het verstandig om nog te wachten met aanpassingen totdat de aanpassingen in de systemen zijn 
afgerond. 

Wat kun je als speler doen 

Het regelmatig spelen van Q-kaarten zal er voor zorgen dat de WHS handicap beter overeenkomt met de 
speelsterkte van de speler. Als de baan weer qualifying is wordt daarom aangeraden zo snel mogelijk weer 
qualifying kaarten te spelen. Kies dan bij voorkeur voor een ronde over 18 holes. Binnen het WHS wordt een 9-
holes qualifying score aangevuld tot een score over 18 holes. Bij een ronde van 9 holes is de aanvullende score 
een netto par op negen holes +1 slag (dat is gelijk aan 17 stableford-punten en dus 1 punt minder dan bij het 
EGA systeem). 

Tot slot 

Veel informatie over de overgang van de EGA naar WHS handicap kunt u terugvinden op www.golf.nl/whs. Bij 
vragen raden wij u aan om te kijken of u hier het antwoord kan vinden. Komt u er niet uit dan kunt natuurlijk 
altijd contact opnemen met de HRC. 

http://www.golf.nl/whs

