
Playing handicap voor Par 3 baan Semslanden

Op zaterdag 6 juni (2015) werd de eerste 9 holes inloopwedstrijd georganiseerd op de 9 holes
par 3 baan van de Semslanden (wedstrijdleiding Ina Tien en Ineke Wit). Er waren 24 deel-
nemers, met exact handicaps van 9.7 tot 54.
De scores (stableford-punten) zijn met zwarte stippen in onderstaande grafiek aangegeven.
Hoewel de stippen wat slordig op en neer springen, is meteen te zien dat de scores hoger zijn
naarmate de exact handicap hoger is.

Oorzaak: de gebruikte tabel voor het toekennen van het aantal extra slagen bevoordeelt de
hogere handicappers. Eigenlijk zou de gemiddelde score 18 moeten zijn (de blauwe horizon-
tale lijn in de grafiek), onafhankelijk van de handicap.

De rode streepjeslijn (een deel van een parabool, berekend met wat wiskunde) geeft de
voorspelde gemiddelde score per exact handicap weer als er heel veel mensen zouden hebben
meegedaan. Om te bereiken dat de score niet meer afhangt van de handicap moet de tabel
voor het toekennen van het aantal extra slagen worden aangepast met het verschil in score,
zoals aangegeven met de rode en de blauwe lijn.

In de volgende grafiek is met de zwarte stippen voor alle 24 deelnemers de volgens de
gehanteerde tabel per exact handicap toegekende playing handicap weergegeven. De rode
streepjeslijn (weer een deel van een parabool) volgt de stippen zo goed mogelijk. (Een lijn
die precies goed door de stippen zou gaan is een trapjeslijn, omdat de playing handicap altijd
een geheel getal is).
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Als van de rode lijn in de tweede grafiek het verschil tussen de rode en de blauwe lijn in
de eerste grafiek wordt afgetrokken krijgen we de blauwe lijn in de tweede grafiek. Als deze
blauwe lijn zou zijn gebruikt voor het toekennen van het aantal slagen, zou de kans om de
wedstrijd te winnen niet groter zijn geweest, naarmate de playing handicap hoger was.

Voor de liefhebber: de formule voor de blauwe lijn in de tweede grafiek is: p = 0, 3e + 1, 2
(p = playing handicap; e = exact handicap).

De blauwe lijn in de tweede grafiek levert de volgende tabel op:

exact playing
0-0,9 1

1,0-4,3 2
4,4-7,6 3

7,7-11,0 4
11,1-14,3 5
14,4-17,6 6
17,7-20,9 7
21,0-24,3 8
24,4-27,6 9
27,7-31,0 10
31,1-34,3 11
34,4-37,6 12
37,7-41,0 13
41,1-44,3 14
44,4-47,6 15
47.7-51,0 16
51,1-54,0 17

Het verdient aanbeveling deze tabel in het vervolg te gebruiken!
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