
Brussel, 23 november 2020. 
 
Verduidelijkingen voor het World Handicap System (WHS) 
 
De eerste verduidelijkingen, aanpassingen komen er na de eerste ervaringen van de 
Clubs bij het gebruik van het WHS in de voorbije weken. We zijn nog niet allemaal 
vertrouwd met het feit dat de WHS-Rekenmodule scores nodig heeft om Hcp Indexen te 
bepalen en werken dikwijls teveel met correcties. Bijkomend hebben we vastgesteld dat 
we moeten bijsturen op vlak van Correcties en Exceptional Scores indien er geen 8 Scores 
voor de speler genoteerd werden.  
 

Deze ingrepen worden hieronder beschreven en hebben tot doel ervoor te zorgen dat de WHS Index 
het spelniveau van de speler zo goed mogelijk kan weergeven. 
 
Daarna leggen we het gebruik van Penalty Score (Short) uit, een compleet nieuw gegeven wat meer 
uitleg verdient. 

 

1. WHS Handicap aanpassen met een correctie 
 

a. Algemeen 
 

Een WHS Handicap Index is gebaseerd op prestaties, omgezet in Score Differentials.  
 
De Handicap index wordt berekend na een nieuwe score. 
 
In het EGA Hcp systeem werkten we altijd de oude Hcp bij door middel van een correctie, in wedstrijd was dit 
een verlaging met het verschil boven 36 stb punten * 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,4/ 0,5/1,0 of een stijging van 0,1 indien 
de score onder de buffer lag. 
 
Manuele aanpassingen of rechtzettingen in WHS kunnen ook middels een correctie gebeuren.  
 

b. Hcp Index correctie bij aanwezigheid van meer dan 8 SD’s in de Hcp historiek 
 

Bij een correctie geef je gewoon de Hcp Index op die de speler moet krijgen. Er wordt geen Score ingevuld en 
dus wordt er ook geen SD berekend.  
 
Wat er wel gebeurt is dat de WHS-rekenmodule het verschil uitrekent tussen oude en nieuwe Hcp Index. Dit 
verschil wordt als correctie op de laatste 20 SD’s toegepast, of op alle SD’s indien geen 20 SD’s  aanwezig zijn. 
De WHS-rekenmodule kan dan opnieuw de Hcp Index berekenen en deze is hetzelfde als de gecorrigeerde Hcp 
Index. Bij invoer van een nieuwe score zal opnieuw een SD berekend worden en zal de WHS-rekenmodule deze 
nieuwe SD en de 19 onderliggende, gecorrigeerde SD’s gebruiken om de nieuwe Hcp Index te bepalen. De 
correctie zal dus mogelijk nog invloed hebben op de berekening van de Hcp Index na de volgende 19 scores. 
 

c. Hcp index correctie bij aanwezigheid van 8 of minder SD’s in de Hcp historiek 
 
We hebben gemerkt dat indien er geen 8 SD’s aanwezig zijn in de Hcp historiek van een speler, de correctie 
dikwijls geen invloed meer heeft bij een eerste nieuwe score en berekening.  Dit komt door de wijze van 
berekening bij weinig SD’s.  
 
Er is daarom beslist om vanaf maandag 23 november bij het ingeven van een correctie te controleren of er 
reeds 8 SD’s in het Hcp Record van de speler staan. Indien er geen 8 SD’s (Scores) zijn, zal er bij de correctie 
automatisch een SD weggeschreven worden. De waarde van dit SD zal gelijk zijn aan de nieuwe Hcp Index – het 
“adjustment” van de tabel voor minder dan 20 scores. 
 
Praktisch wil dit zeggen: 

• 0, 1 of 2 SD’s aanwezig in het Record: SD = Hcp Index +2  (tabel corrigeert -2 voor 1-3 scores) 
• 3 of 5 SD’s aanwezig in het Record:  SD = Hcp Index +1 (tabel corrigeert -1 voor 4 of 6 scores) 
• 4 of 6, 7 SD’s aanwezig in het Record: SD = HCP Index (tabel corrigeert niet (0) voor 5, 7 of meer 

scores) 

  



d. Wanneer komt het voor dat we een Handicap Index moeten aanpassen?  
 

• Nieuw lid, 
• Nieuw lid met WHS index van buitenland, 
• Bestaand lid Hcp niveau aanpassen na review door Hcp Commissie Club 

 
(1) Nieuw Lid: 

 
Voor het toekennen van een eerste Hcp is er in het systeem een speciale Code voorzien; STARTER.  
 

 
Bij toepassing van dit type aanpassing krijgt de speler Hcp Index 54. 
 
 

(2) Nieuw Lid met WHS Index van buitenland:  (vb 12,3 van FFGolf) 
 
Als eerste Stap krijgt hij dezelfde Starter Code zodat hij een Hcp Index van 54 krijgt. 
Daarna zullen we hem middels Correctie de juiste Hcp Index toekennen: 
 

 
 
Zijn Hcp Record bevat nu volgende info: 
 

 
 
Door het toevoegen van het SD = Hcp Index +2 zal de WHS-Rekenmodule na een volgende score dit SD 
herkennen en gebruiken bij het bepalen van de volgende Hcp. 
  

14,3                     14,3 



(3) Bestaand Lid Hcp niveau aanpassen na review: 
 
We kunnen middels een correctie zijn hcp aanpassen aan het niveau bepaald door de commissie, dit kan zowel 
een verhoging als een verlaging zijn. Minimum aanpassing is 1 punt. 
 
De correctie voorziet het toevoegen van een SD indien minder dan 8 SD’s voorhanden. 

 
 

2 Exceptional Score correctie bij minder dan 8 SD’s 
 
De Exceptional Score Correctie zal niet meer automatisch toegepast worden indien er geen 8 SD’s in het Record 
aanwezig zijn. 
 
De reden hiervoor is eenvoudig, indien een speler bij een van zijn eerste scores 10 punten beter dan zijn Hcp 
Index speelt zou zijn nieuwe Hcp Index met 14 punten verlagen.  Zijn SD is 10 punten lager en we corrigeren in 
de tabel met -2 en dan exceptional score -2. Gezien de tabel specifieke correcties heeft voor de Hcp berekening 
tot 8 SD’s is het niet nodig nog extra bij te sturen. 
 
Nota: Een Hcp Commissie die van oordeel is dat voor een bepaalde speler het gerechtvaardigd zou zijn om toch 
een exceptional score toe te passen kan dit doen middels een correctie met vermelding Exceptional Score.   

 
3 Penalty Score* in WHS 
* Penalty Score kan op twee manieren in de Hcp Historiek ingegeven worden, met code PENALTY, de volledige score hole per hole moet in 
de juiste scorekaart ingevuld worden zoals voor een EDS of met code PENALTYS = Penalty Score Short, hier volstaat de CR, Slope, Par en 
het Stb resultaat in te vullen zoals bij FCOMPETS.  

 
Wat is het opzet van een Penalty Score in WHS? 
 
Onthoudt de basis van onze Hcp berekening, dit zijn scores omgezet naar SD’s.  
 
Indien spelers, na een wedstrijdronde, bewust hun scores niet inleveren om hun Hcp Index te manipuleren kan 
er een Penalty Score worden toegevoegd. Dit vraagt een tussenkomst van de Hcp commissie omdat dit geen 
automatische aanpassing kan/mag  zijn.  
 
In duidelijke taal, een No Return betekent niet dat er een Penalty Score moet toegevoegd worden.  
 
Het toevoegen van een Penalty Score wordt gebruikt voor spelers die herhaaldelijk hun Scores niet inleveren 
om hun Hcp Index te hoog of te laag te houden.  
 
Om misverstanden te vermijden moet de Hcp Commissie de speler verwittigen van de toevoeging van de 
Penalty Score en indien nodig van zijn nieuwe Hcp Index. 
 
Hieronder volgt een aanbeveling voor het  gebruik van Penalty Score(s): 
 

a. Score van de speler gekend: 
Voor een speler die herhaaldelijk zijn score niet afgeeft maar waarbij de score bevestigd kan worden door de 
medespelers.  
Voeg een Penalty Score toe met als Stb punten de gekende score van de speler en wel door het toevoegen van 
Penalty Score Short (PENALTYS)in de Hcp historiek met volgende waarden:  
CR = CR van de baan 
Slope Rating = Slope Rating van de baan 
Par = Par van de baan 
Stableford Score = gekende score  
 
Nota: Het inbrengen van de score in de wedstrijd en de speler een DQVASCO geven is in dit geval geen optie. 
No Return in de wedstrijd is de enige juiste code. 
  



b. Indien we de exacte score van de speler niet kennen zijn er twee mogelijkheden: 
 
 (1)  Penalty Score van 26 punten 
Voor een speler die herhaaldelijk zijn slechte score(s) niet afgeeft en dus zijn Hcp Index te laag wil houden. 
Kijk altijd naar de verhouding ingeleverde en niet ingeleverde scores tov totale gespeelde scores.  
 
Voor één keer een score niet afgegeven te hebben mag deze penaltyscore niet gebruikt worden.  
Indien de Commissie van oordeel is dat dit toegepast moet worden, volstaat het toevoegen van Penalty Score 
Short (PENALTYS) in de Hcp historiek met volgende waarden:  
CR = 72  
Slope Rating = 113 
Par = 72 
Stableford Score = 26 
 
Deze Penalty Score zal niet direct invloed hebben op de huidige Hcp Index maar behoort nu tot de laatste 20 
scores en zal uiteindelijk wel de berekening beinvloeden.  
Indien na het toepassen van deze Penalty Score de speler zijn scores opnieuw niet inlevert kan er een nieuwe 
Penatly Score toegevoegd worden, etc..  
 
We verwachten dat spelers liever een score van 27 of meer punten zullen afgeven dan wel een PenaltyScore 
van 26 ptn te krijgen. 
 

(2)  Penalty Score van 40 punten 
Voor een speler die zijn goede score(s) ( score(s) boven 36ptn) niet afgeeft en dus zijn Hcp Index te hoog wil 
houden.  
 
Het is onze aanbeveling om deze Penalty Score te gebruiken zélfs indien de speler éénmalig zijn score boven 
36 ptn niet indient.   
 
Indien de Hcp Commissie van oordeel is dat dit toegepast moet worden, volstaat het toevoegen van Penalty 
Score Short (PENALTYS) in de Hcp historiek met volgende waarden:  
CR = 72  
Slope Rating = 113 
Par = 72 
Stableford Score = 40 
 
Let op, deze Penalty Score van 40 ptn zal de Hcp Index direct beïnvloeden en dit blijft ook zo voor de 19 
volgende scores in de berekening. 
 
Deze Penalty Score is ook geschikt om toe te passen op Spelers die enkel in dubbel wedstrijden spelen met als 
doel hun hcp niet te verlagen en zo prijzen te kunnen winnen.  
 
Nota: Het inbrengen van een score van 26 ptn of 40 ptn in de wedstrijd en de speler een DQVASCO geven is in 
dit geval geen optie. No Return in de wedstrijd is de enige juiste code. 
 
 
 
 
 


