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Nieuw handicapsysteem
Sinds 1 maart 2021 is het WHS, World Handicap System, ook bij Bergvliet ingevoerd. In deze nieuwsbrief vind
je meer uitgebreide en inhoudelijke informatie over dit nieuwe handicapsysteem.
Aan de orde komen:
1. Nieuwe begrippen
2. De scorekaart
3. Invullen scorekaart
4. Aanpassing handicap
5. Aanvullende informatie

1. Nieuwe begrippen
Met de introductie van het nieuwe WHS zijn er nieuwe begrippen bijgekomen. We beperken ons hier tot de
omschrijving, Het gebruik komt verderop aan de orde.
WHS handicap

Handicap conform het nieuwe World Handicap Systeem.

Course handicap of
baanhandicap

Aantal slagen dat je krijgt op basis van de handicaptabel.

Low handicap index

Jouw laagste handicap in de afgelopen 12 maanden, berekend vanaf
de datum van de meest recente score

Bruto score

Het aantal slagen, dat je nodig had om op een hole uit te holen.

Netto par (persoonlijke-par)

Score gelijk aan de par van de hole + de extra slagen voor die hole, die
je krijgt op basis van je handicap

Netto dubbel bogey

De hoogste score op een hole, die meetelt voor de vaststelling van het
dagresultaat

Aangepaste bruto score
(ABS)

Bruto score over 18 holes, waarbij de bruto score per hole is
aangepast aan maximaal de netto dubbel bogey voor de hole.

Playing Condition Calculation
(PCC)

Ook wel spelcondities genoemd. Dit is de aanpassing van alle
dagresultaten (= aangepaste bruto score) op een baan, als door
bepaalde omstandigheden (bijv. weer) de baan moeilijker of juist
makkelijker speelde. De berekening vindt ‘s nachts plaats.

Dagresultaat (SD)

Het resultaat van de door jou gelopen ronde na correctie van je
aangepaste bruto score t.g.v. Playing Condition Calculation

Het oude handicapsysteem hanteerde de begrippen EGA-handicap, exact handicap, playing handicap, CBA.
Deze komen niet meer voor in het WHS.
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2. De scorekaart
Tijdens wedstrijden speel je vaak een scorekaart, maar je kunt dit ook buiten de wedstrijd om doen.
De wijze van verwerking van de kaarten is bij een wedstrijd anders, dan wanneer je zelf een kaart speelt.
Wedstrijd

Individueel

Aanmaken
scorekaart

Door de wedstrijdcommissie
De scorekaart wordt klaargezet

Door de speler via:
• app E-Golf4U op smartphone of tablet
• app van Golf.nl
• zuil bij Bergvliet
• Via Mijn Bergvliet
• webpagina
https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil

Marker

Wordt automatisch toegekend

Zelf verplicht invullen

Invoeren
scorekaart

Door de speler alleen via:
• app E-Golf4U op smartphone of
tablet
• zuil bij Bergvliet
• webpagina zuil
https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil

Door de speler via:
• app E-Golf4U op smartphone of tablet
• app van Golf.nl
• zuil bij Bergvliet
• Via Mijn Bergvliet
• webpagina zuil
https://bergvliet.e-golf4u.nl/zuil

Scorekaarten, die op een andere manier
worden ingevuld, komen niet voor in de
wedstrijduitslag.

Marker bij individuele scorekaart
•
•

Als je de app van E-Golf4U gebruikt, dan vul je de persoonscode van de marker in, als deze ook
geregistreerd lid is van Bergvliet. Is hij dat niet, dan moet je zijn naam en e-mailadres invoeren.
De app van Golf.nl kun je alleen voor het spelen van individuele scorekaarten gebruiken, als je marker
hiervoor ook de app van Golf.nl gebruikt.

3. Invullen scorekaarten
•
•
•
•

In de handicaptabel zoek je de baanhandicap op, die voor jou geldt. Je verdeelt het aantal extra slagen dat
je krijgt over de holes, zoals je gewend was te doen. Je extra slag(en) + de par van de hole is je netto-par.
Op je scorekaart vul je het aantal slagen in dat je nodig hebt om een hole te spelen, je bruto score.
Ben je op een hole toe aan je netto-par + 2 slagen, dan vul je dat aantal slagen in. Dit is de netto dubbel
bogey.
Speel je de hole helemaal uit, ondanks je hoge aantal slagen, dan noteer je dat hoge aantal slagen, bijv. 11
of 12. Je score wordt automatisch omgerekend naar jouw netto dubbel bogey.
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Op je digitale scorekaart wordt de aangepaste bruto score weergegeven, niet per hole, maar alleen als totaal.
Je speelt precies je handicap als je de par van de baan speelt (bij Bergvliet is deze 71), vermeerderd met de
extra slagen die je krijgt volgens jouw baanhandicap.

Voorbeelden
Een speler speelt hole 7, een par 5 hole, en krijgt op basis van zijn handicap hier twee extra slagen.
Zijn netto par is
Zijn netto dubbel bogey is

: de par van de hole (5) + twee extra slagen, dus 7.
: zijn netto par + 2, dus 9.

De volgende situaties kunnen voorkomen:
De speler heeft acht of minder slagen nodig

De speler noteert het werkelijk gespeelde aantal
slagen.

De speler heeft meer dan 8 slagen nodig, hij pakt
zijn bal op om de voortgang in de baan te behouden

De speler noteert zijn netto dubbel bogey, dus 9.

De speler heeft meer dan 8 slagen nodig en hij holet
uit. In dit voorbeeld 11 slagen.

De speler noteert zijn werkelijk gespeelde aantal
slagen, dus 11. Het systeem rekent dit om naar de
netto dubbel bogey, zijn score wordt daardoor 9. Dit
heet de aangepaste bruto score.

Onder de baan, boven de baan lopen
Om te bepalen hoe je hebt gespeeld, ga je uit van de course rating (bij Bergvliet is deze 71) en de extra slagen,
die je op basis van je handicap krijgt.
Een speler krijgt op Bergvliet t.g.v. zijn handicap 26 extra slagen.
Hij speelt precies zijn handicap als hij 97 slagen nodig heeft (71 + 26 = 97). Gebruikt hij minder slagen, dan
loopt hij “onder de baan”, bij meer slagen loopt hij “boven de baan”.
De rol van de marker
Je marker krijgt automatisch een mail toegestuurd met het verzoek je scorekaart goed te keuren.
• Je scorekaart wordt definitief, zodra deze is goedgekeurd door je marker.
• Als je marker geen actie neemt of je kaart afkeurt, dan zal je handicap niet worden bijgewerkt.
Het is belangrijk dat iedereen met zijn/haar persoonlijk emailadres in de administratie staat geregistreerd.
Wanneer leden een gezamenlijk emailadres hebben, wordt geen mail verstuurd om de scorekaart goed te
keuren. Die blijft dus als niet verwerkt staan. Er gebeurt dus niets met de Handicap van die speler.
Stablefordpunten
Op een scorekaart worden geen stablefordpunten meer ingevuld, tenzij de spelvorm stableford is.
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4. Aanpassing WHS-handicap
Je nieuwe WHS wordt berekend door van de 20 laatste Dagresultaten de beste 8 resultaten te nemen en
daarover het gemiddelde te berekenen. Heb je nog geen 20 scorekaarten gelopen, dan wordt je handicap op
een aangepaste manier berekend.
Bij het berekenen van je nieuwe handicap wordt rekening gehouden met de spelcondities op de dag dat je
speelde. Deze eventuele correctie wordt ’s nachts door de NGF bepaald aan de hand van alle op die dag
gelopen kaarten. Je nieuwe handicap is daardoor pas de volgende dag beschikbaar is.
Je kunt je gespeelde kaarten bekijken in de app’s en bij “Mijn Bergvliet” bij WHS-index, waar de informatie
uitgebreider is.

5. Meer informatie
•
•
•
•

Bij de receptie ligt een gratis uitvouwboekje (leporello) over het WHS Systeem, dat je daar af kunt halen.
Klik voor meer uitgebreide uitleg en informatie van de H&R-commissie op deze link.
Voor uitgebreide info van de NGF kijk je hier: golf.nl/whs.
Vragen? Mail naar henr@golfclubbergvliet.nl. De H&R -commissie zal deze graag beantwoorden.

Handicap & Regelcommissie.
Kees Huijgens, voorzitter
Ben Teunissen, Handicapadministratie
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