18 januari 2021

Het World Handicap System (WHS)

Je handicap controleren
Omdat het nog een testperiode betreft (tot 1
maart dus) en de H&R-commissie al heeft
geconstateerd dat er soms forse/vreemde
afwijkingen zijn, verzoeken wij jullie allen om de
aangegeven EGA-handicap te controleren en bij
een verkeerde opgave dit aan ons door te geven,
via een bericht naar henr@golfclubbergvliet.nl.

En weer gaat er iets veranderen in Golfland.
Nadat de Golfregels in 2019 volledig zijn aangepast, gaat nu het EGA Handicapsysteem op de
schop. Officieel gaat het nieuwe systeem, het
World Handicap System, in Nederland in werking met ingang van 1 maart a.s. Zoals de NGF
het noemt, zitten we nu tot 1 maart a.s. in een
zgn. transitie-periode.

De leden die om wat voor reden dan ook een
andere homecourse hebben gekozen, moeten
dit uiteraard melden bij de Handicapcommissie
van de door hen gekozen homecourse.

Handicap
Op je digitale NGF-pas, zichtbaar op je smartphone, in de app van Golf.nl, de “web-app” van
E-Golf4U en op de website van de Golfclub in
“Mijn Bergvliet”, zie je sinds 4 januari 2021 twee
verschillende handicaps. Als eerste staat je EGAhandicap en daaronder de voorlopig voor jou
berekende WHS-handicap. Dit blijft zo tot 1
maart 2021, want dan verdwijnt de EGAhandicap en wordt het World Handicap Systeem
definitief ingevoerd.

Uitvouwboekje WHS
In samenspraak met het bestuur heeft de H&R
commissie een handig uitvouwboekje (zgn.
leporello) aangeschaft, waarin alle bijzonderheden en details over het WHS-systeem zijn
opgenomen, inclusief berekeningen en voorbeelden. Het uitvouwboekje is ook heel handig
om in je golftas mee te nemen. Dit uitvouwboekje ligt voor je klaar bij de receptie.

Berekeningen
De berekeningen van de handicaps verschillen
nogal van elkaar. Het EGA Handicapsysteem
kende een indeling in categorieën, met voor elke
categorie een eigen bufferzone en de handicap
werd berekend en vastgesteld op basis van
behaalde stablefordpunten. Dat is nu allemaal
verleden tijd. Geen bufferzones meer, geen
handicapcategorieën meer. Vanaf nu telt per
gespeelde hole het aantal slagen waarbij dus
elke slag telt, ook de strafslagen!

Informatieavonden
Zodra het weer mogelijk is wil de H&R commissie
graag op enkele informatieavonden alle leden
een toelichting geven over alle veranderingen.
Helaas zal dit vanwege de pandemie niet op
korte termijn mogelijk zijn, maar wij zijn
uiteraard bereid je vragen te beantwoorden als
je die naar henr@golfclubbergvliet.nl stuurt.
Wij wensen je veel golfplezier!
Handicap & Regelcommissie

Bij de berekening van de WHS-handicap wordt
uitgegaan van de laatste 20 qualifying scores.
Van deze 20 scores wordt de WHS berekend en
vastgesteld door het gemiddelde te nemen van
de beste 8 scores van die 20. Als kaart 21 wordt
gespeeld valt kaart 1 dus af en wordt opnieuw
gekeken naar de beste 8, enz. enz.
In verband met de transitieperiode is de thans op
de NGF pas vermelde WHS-handicap een
voorlopig vastgestelde en berekende handicap.
Vanaf 1 maart staat de definitieve handicap
vermeld.
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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet.

