EGA wordt WHS
Op 1 januari 2021 gaat het handicapsysteem veranderen. Tot die tijd gelden de regels van
het EGA Handicap Systeem zoals we dat nu kennen, het systeem van de Europese Golf
Associatie. Op 1 januari 2021 wordt het World Handicap Systeem ingevoerd, afgekort: WHS.
De bedoeling is, dat met dit systeem wereldwijd op dezelfde manier wordt bepaald wat de
speelsterkte van een golfer is, zodat uitwisseling en vergelijking internationaal op een
eerlijke manier tot stand kan komen.
In het EGA-systeem wordt de actuele handicap bijgesteld na elke qualifying ronde.
Het World Handicap Systeem werkt anders, binnen dit systeem wordt de handicap
gebaseerd op de laatste 20 qualifying rondes. Van deze 20 qualifying scores worden de beste
8 scores genomen, en van deze beste 8 scores wordt het gemiddelde berekend.
Tussen Oudjaarsdag 2020 en Nieuwjaarsdag 2021 zou de individuele handicap van een
speler dus behoorlijk kunnen wijzigen.
De bestaande scores zullen worden meegenomen in de WHS-index, maar dat hangt
natuurlijk wel af van de vraag hoeveel scores van een bepaalde speler beschikbaar zijn om
de WHS-handicap vast te stellen.
Hoe meer qualifying scores een speler heeft, hoe stabieler de WHS-index zal zijn.
Het zou ideaal zijn, als er van iedere golfer eind 2020 minimaal 20 qualifying scores
geregistreerd zijn. Zijn er minder qualifying scores geregistreerd van een bepaalde speler,
dan wordt de WHS-handicap gebaseerd op de beschikbare scores.
Zijn er bijvoorbeeld 3 qualifying scores geregistreerd, dan is de WHS-handicap het
gemiddelde van die 3 scores. Als er helemaal geen qualifying scores geregistreerd zijn, dan
wordt de EGA-handicap op 1 januari 2021 de WHS-handicap.
Bovenstaand is een korte samenvatting van de veranderingen per 1 januari 2021. In de
komende maanden zullen een aantal details nog nader worden uitgewerkt.
De H&R-commissie gaat ervoor zorgen dat alle Koepelleden tijdig van alle relevante
informatie worden voorzien.
Verder kunt u alles nalezen op de site van de NGF via de volgende link:
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/okt/2019-okt-vragen-en-antwoorden-wereldhandicap-systeem

