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Uit de nieuwe handicaptabellen volgt de baanhandicap. En om het helemaal leuk te maken,
kan hier bij wedstrijden vanaf worden geweken,
waardoor je wedstrijd-playing-handicap anders
is dan je baanhandicap.

Verschil EGA-handicap en WHS-handicap
Afhankelijk van het type speler en zijn handicap
kunnen er bij de invoering van de WHS-handicap,
grote verschillen ontstaan met de EGA-handicap.
Bij spelers met een handicap van 5 of lager, zal
de WHS-handicap waarschijnlijk zakken, maar
voor de overige spelers geldt, hoe hoger de
handicap, hoe meer die KAN stijgen. Omdat de
beperking van stijgen tot boven de 36 is
vervallen, kunnen met name in die regio sterke
stijgingen optreden.
Let op: de huidige conversie, indien mogelijk,
berekend over het gemiddelde van de beste 8
scores van de laatste 20 kaarten, is nu nog maar
een test. De H&R Commissie kan gedurende die
test niets wijzigen. De definitieve conversie vindt
per 1 maart plaats.

CBA (Computed Buffer Adjustment)
De CBA werd alleen toegepast bij wedstrijden.
Alle andere Q-kaarten die op diezelfde dag op
diezelfde baan werden gelopen, mochten niet
van het feestje profiteren. Dit vervalt.
We krijgen nu per dag, per baan te maken met
de zgn. PCC (Playing Conditions Calculation),
berekend over alle op die dag ingeleverde Qkaarten, inclusief wedstrijdkaarten. De PCC
wordt dus per dag, per baan berekend en
vastgesteld. Daarbij wordt alleen rekening
gehouden met alle ingevoerde kaarten van
spelers met een handicap gelijk aan of lager dan
36. De berekende en vastgestelde PCC geldt
overigens wel voor alle spelers, dus tot en met
handicap 54.
De PCC wordt ‘s nachts bepaald door de NGF en
‘s morgens gesynchroniseerd met alle (home
course) banen. Je nieuwe handicap is daardoor
pas de volgende dag bekend.
Daarom is het van essentieel belang dat alle
scorekaarten op de dag dat gespeeld is (dezelfde
dag dus) voor 20.00 uur worden ingeleverd c.q.
ingevoerd in de handicapadministratie.
Voer je je kaart later in, dan wordt de PCC niet
berekend voor jouw kaart en is die 0.

Geen No Return meer
In het EGA-systeem kreeg je, als je je golfronde
niet afmaakte een No Return. Met de Golf.nl-app
kon je jezelf een No Return toekennen. Je
handicap steeg dan “slechts” met 0,1 punt.
In het WHS-systeem bestaat geen No Return. Als
je je kaart niet invoert of inlevert, wordt er geen
dagresultaat berekend en bepaald. Als dit met
regelmaat gebeurt, kunnen er sancties worden
opgelegd. Je kunt een penaltyscore ontvangen
en in het “slechtste” scenario kan zelfs je
handicap worden ingetrokken en ben je dus
mogelijk niet meer speelgerechtigd.

Handicap & Regelcommissie
Exact- en Playing handicap
In het nog even geldende EGA-handicapsysteem
kon je met je Exact Handicap aan de hand van de
handicaptabellen bepalen wat je Playing
Handicap was voor een golfronde. Ook daar
komt nu enige verandering in.
In het nieuwe systeem heet je Exact Handicap
voortaan WHS-handicap. En ja, de handicaptabellen blijven. Wel komen er overal op alle
golfbanen met ingang van 1 maart a.s. nieuwe
tabellen. Die nieuwe tabellen komen er o.a.
omdat nu ook de handicaps tussen 36 en 54 met
een cijfer achter de komma worden opgenomen.
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Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kun je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet.

