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1 Handicapcommissie 

 

De Handicapcommissie heeft zeer belangrijke taken, zowel voor de club, als voor de 

individuele golfer. De belangrijkste zijn het verwerken van Qualifying Scores en het 

vaststellen van de handicaps. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de speler om zelf 

zijn/haar handicap bij te houden. 

1.1 Taken 

De belangrijkste taken van de commissie zijn: 

• Toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de (Playing) handicaps van  

alle Home Club leden volgens de regels van het 'EGA Handicap System 2016-2019. 

• Voorlichten van de leden op het gebied van alle regels welke betrekking hebben op de 

verkrijging en de berekening van handicaps. 

• Contact onderhouden met de Regelcommissie m.b.t. het afnemen van 

Golfregelexamens t.b.v. het verkrijgen van een handicap. 

• Geven van richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de 

eisen m.b.t. Qualifying Wedstrijden. 

• Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Handicap- en Regelcommissie 

van de NGF. 

• Contact onderhouden met Handicapcommissies van andere clubs in geval van 

overgang van leden naar andere clubs.  

• Geven van richtlijnen aan de Baancommissie ten aanzien van meetpunten en de 

plaatsing van de teemerken en handicapcondities 

• Adviseren inzake de lay-out van de scorekaart. 

• Bijhouden van baanrecords. 

• Bepalen van de Stroke Index. 

• Ziet toe op Handicap Condities 

NB De artikelen waarnaar verwezen wordt in de volgende paragrafen, hebben betrekking op 

de "EGA Handicap System 2016-2019" Teven staat op het NGF Informatieplein 

aanvullende informatie die betrekking heeft op Nederland. 

1.2 Commissiebezetting 

De commissie wordt benoemd door het bestuur van de vereniging. Omdat de taken van de 

commissie veelal van administratieve aard zijn, kan volstaan worden met een beperkt 

aantal leden (bijv. drie leden en een plaatsvervangend lid). Zij dienen echter wel goed op de 

hoogte te zijn van de bepalingen in het EGA Handicap Systeem en moeten ernaar streven 

een consequent beleid te voeren t.a.v. bepaalde vrijheden, welke in het EGA Handicap 
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Systeem worden toegestaan. 

Vooral t.a.v. bovenvermelde vierde taak (zie def. “Handicap Conditions”, “Qualifying 

Competition”, “Qualifying Round”, “Qualifying Score”) dient de commissie zich van haar 

verantwoordelijkheden bewust te zijn. Het valt te overwegen, dat een of meer 

commissieleden ook zitting hebben (eventueel als adviseur) in de Wedstrijdcommissie of in 

de Baancommissie. 

Om toestemming te krijgen voor het bijhouden van EGA Handicaps dienen de leden te 

laten zien dat ze kunnen werken met het EGA Handicap Systeem. Dit moet aantoonbaar 

zijn via het gebruikte computerprogramma of via een goed werkend ander systeem. 

De Regiocommissaris zal toetsen of de commissieleden aan bovengenoemde eisen 

voldoen. 
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2 Toekennen van handicaps 

 

Algemeen 

De officiële erkenning van zijn of haar golfvaardigheid en de mogelijkheid om volwaardig 

aan wedstrijden deel te kunnen nemen, zijn de belangrijkste motieven van een speler om 

een handicap te halen. Het NGF-pasje is tevens een bewijs voor clubs en commissies dat 

de speler een handicap heeft. 

2.1 Handicap 54 

Handicap 54 is de eerste speelsterkte die een beginnende golfer kan krijgen. Een speler kan 

handicap 54 behalen door aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

• Het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie (Reglement Handicap 54). 

• Het Golfregelexamen met goed gevolg afleggen. 

• Een Qualifying Score in te leveren van minimaal 36 punten over achttien holes of 

minimaal 18 punten over 9 holes, uitgaande van een handicap van 54. 

2.2 NGF-Golfbaanpermissie  

De golfbaaneigenaar is de persoon die van de NGF de bevoegdheid heeft gekregen om 

NGF-Golfbaanpermissie voor zijn golfbaan te verlenen. Hij kan de Golfbaanpermissie, al 

dan niet in samenspraak met de golfprofessional, aanvragen. ‘De golfbaaneigenaar is de 

eigenaar van een golfbaan of de op zijn golfbaan gevestigde club, indien deze volledige 

zeggenschap heeft over de toegang tot de baan, die van de NGF de bevoegdheid heeft 

gekregen om NGF-Golfbaanpermissie voor zijn golfbaan te verlenen. In de overige gevallen 

kan de baaneigenaar deze bevoegdheid delegeren aan de op zijn golfbaan gevestigde club’. 

(Definitie 1.6 Reglement Handicap 54). De Golfbaanpermissie zal meestal in samenspraak 

gaan met de golfprofessional.  

De NGF-Golfbaanpermissie  kan worden behaald op banen langer dan 1.375 meter over 18 

holes met een officiële Course en Slope Rating.  

Op het NGF-pasje staat de naam van de baan waar de Golfbaanpermissie is gehaald.  

2.3 Golfregelexamen 

Het Golfregelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een examinator. Een examinator 

is een persoon uit de Handicap- en Regelcommissie, die het Golfregelexamen afneemt. Hij 

is geslaagd voor het examen van de cursus Regelcommissaris 1 of heeft een daarmee gelijk 

te stellen niveau. Zie definitie 1.4 Reglement Handicap 54.  

Na het behalen van het Golfregelexamen geeft de club het bewijs van het Golfregelexamen 

mee aan de kandidaat (Reglement Handicap 54 bepaling 4.9). Dit bewijs kan kosteloos 
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worden besteld via www.golfboeken.nl/b2b. 

Het Golfregelexamen mag worden afgenomen voor- of nadat de kandidaat de 

Golfbaanpermissie heeft verkregen. De commissie heeft het recht het tijdstip te bepalen, 

waarop de betrokken speler het Golfregelexamen dient af te leggen. 

In het EGA Handicap Systeem  wordt slechts van de marker geëist, dat deze het 

Golfregelexamen met goed gevolg heeft afgelegd. Echter in het Reglement Handicap 54 

eisen we dat de marker van iemand die voor het eerst zijn handicap gaat halen, zelf ook 

minimaal handicap 54 heeft. Iedere speler met een EGA Handicap heeft het 

Golfregelexamen behoren te doen. Dit betekent dat de marker steeds dezelfde persoon mag 

zijn en zelfs een familielid. Hij moet wel aantoonbaar het Golfregelexamen hebben 

afgelegd.  

Voor jonge spelers is een speciale regeling voor het afleggen van het Golfregelexamen in 

het leven geroepen (Appendix 1 Reglement Handicap 54) Jonge spelers zijn spelers die de 

leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.  

Als lid van een club, of daarmee gelijkgesteld, dient de jonge speler 9 voorgeschreven 

'Regellessen in de praktijk' te volgen, waarbij tijdens elke regelles de regelkennis wordt 

getest. Als alle regellessen zijn gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het 

Golfregelexamen. Als blijkt dat nog niet alle regelkennis goed genoeg beheerst wordt, dan 

zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor 

het Golfregelexamen. 

Jonge spelers, niet lid van een club en die geen regellessen hebben kunnen volgen, zullen 15 

van 20 door de NGF voorgeschreven praktijksituaties, met goed gevolg mondeling moeten 

kunnen beantwoorden. 

2.4 De Qualifying Score 

Na het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie en het Golfregelexamen kan de speler zijn 

of haar handicap gaan halen. Dit kan door een Qualifying Kaart in te leveren. De ronde 

moet gespeeld zijn onder handicap condities (Zie Reglement Handicap 54 hoofdstuk 5). 

De marker dient dan ook een speler te zijn die met succes het Golfregelexamen heeft 

afgelegd en minimaal handicap 54 in het bezit heeft. 

Handicap Condities (Qualifying Condities) houdt in de volgende voorwaarden: 

• De ronde wordt gespeeld over een door de NGF gemeten baan met een gemeten 

lengte van minimaal 1.375 meter over 18 holes of 700 meter over 9 holes en per 9 holes 

mag er 1 tijdelijke green zijn.  

• De baan heeft een officiële Course en Slope Rating van de NGF. 

• De lengte van de te spelen baan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 

meter over 9 holes met de lengte van de gemeten baan. 
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• De Golfregels zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de Plaatselijke Regels 

van de club zijn van kracht. 

• Er wordt gespeeld met volledige handicapverrekening. 

• De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een marker. 

  

Jonge spelers spelen net als volwassenen een Qualifying Kaart. Geadviseerd wordt om 

jonge spelers van de kortste tee te laten spelen (vaak oranje). Bijlage 1 Reglement Handicap 

54)  

2.5 Toekennen van handicapslagen 

De speler ontvangt handicapslagen overeenkomstig de Playing Handicap Tabel voor de 

kleur tee die hij speelt. Op iedere club hangt een Playing Handicap Tabel voor dames en 

heren. De kleur van de tee geeft aan hoeveel slagen een speler mee krijgt. 

De tabel voor handicapslagen loopt tot handicap 54, zodat elke speler gemakkelijk het 

aantal slagen kan aflezen dat hij per ronde ontvangt. 

Zie op hier een voorbeeld van een Playing Handicap Tabel  9 holes voor de heren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Behalen van een handicap 

Een speler maakt met zijn eerste kaart uitgaande van handicap 54 een Stablefordscore van 

40 punten. Zijn handicap wordt: 54 - (40 - 36) = 54 - 4 = 50  
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2.7 2.7 2.7 2.7     Hoe vaak speel je je handicap? Hoe vaak speel je je handicap? Hoe vaak speel je je handicap? Hoe vaak speel je je handicap?     

Een handicap geeft je potentiele speelsterkte weer. Dit betekent de handicap die je in een 

goede ronde kan spelen. Hoe beter je wordt hoe vaker je je handicap speelt. Je speelt dan 

vaker in de buffer of beter dan de buffer.  
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3 EGA Handicap 

3.1 Verandering van handicaps 

Indien een speler een Qualifying Score maakt die in de voor hem geldende bufferzone valt, 

wordt zijn handicap niet veranderd. De bufferzone voor 9 holes is kleiner dan voor 18 holes. 

Indien een speler een Qualifying Score maakt van minder Stablefordpunten dan de voor 

hem geldende bufferzone of een N0N0N0N0    ReturnReturnReturnReturn (afhankelijk van de reden (zie Guidance note 

pag. 22 EGA Handicap Systeem)) inlevert, wordt zijn handicap verhoogd met 0.1 slag 

(Handicap Categorie 1-5) Voor categorie 6 spelers vindt geen verhoging van hun handicap 

plaats en is er geen Bufferzone. 

Bufferzone tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een speler een Qualifying Score maakt van 37 of meer Stablefordpunten, wordt zijn 

handicap volgens de bovenstaande tabel verlaagd met een aantal slagen dat wordt bepaald 

door: 

a. de Handicap Categorie 

b. het aantal Stablefordpunten meer dan 36 

 

Handicap 

Categorie 

EGA  

Handicap 
Bufferzone Verhoging Verlagings- factor 

  
 

18 holes 

scores 

9 hole 

scores  
  

1 plus- 4,4 35 - 36 n.v.t. 0,1 0,1 

2 4,5 – 11,4 34 - 36 35 - 36 0,1 0,2 

3 11,5 – 18,4 33- 36 35 - 36 0,1 0,3 

4 18,5 – 26,4 32- 36 34 - 36 0,1 0,4 

5 26,5 – 36,0 31- 36 33- 36 0,1 0,5 

6 37 - 54 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 
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3.2 Verlagen van een handicap  

Verlagen van een handicap in Categorie 6 

De handicap wordt met 1 slag per Stablefordpunt  boven 36 verlaagd (zie de vorige pagina). 

Dat gaat door tot handicap 37. Het is mogelijk dat de speler met een bepaalde score onder 

handicap 37 terechtkomt . Zie het volgende voorbeeld. 

Een speler met handicap 54 haalt bij zijn eerste kaart 46 Stablefordpunten. Hij levert een 

kaart in van 9 holes met 28 punten, voor de tweede 9 komen er automatisch 18 punten bij. 

De handicap wordt dan verlaagd naar handicap 44.0. 

Vervolgens speelt hij nog een kaart over 18 holes en haalt 38 punten. Hij zakt dan met twee 

punten naar handicap 42. 

 De handicap in categorie 6 kan niet worden verhoogd. Mocht een speler 36 of minder 

Stablefordpunten hebben gehaald, dan blijft de handicap staan.  

 

Overgang van Categorie 6 naar Categorie 5 

Als derde kaart levert hij 48 Stablefordpunten in. Tot handicap 36 wordt hij verlaagd met 1 

slag per Stablefordpunt. Daarna zakt de handicap van de speler met 0.5 slag per 

Stablefordpunt. De speler eindigt op handicap 33.0. 

De berekening van de laatste handicap is als volgt: 

48 - 36= 12 punten te verdelen; 6 punten tot 36.0 (42 – 6 = 36) en 6 punten onder 36.0 

(36 – 6 x 0.5 = 33.0) 

Hcp 54 Playing Hcp = 26 blauwe tee punten 46 nieuwe hcp 44.0 

Hcp 44 Playing Hcp = 24 gele tee punten 38 nieuwe hcp 42.0 

Hcp 42 Playing Hcp = 23 gele tee punten 48 nieuwe hcp 33.0 

De handicap is dan 33.0. 

 

3.3 Handicap toekennen aan speler die ooit een handicap had 

Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld ooit bijvoorbeeld handicap 25 had en daarna 10 jaar 

niet heeft gespeeld. Het is dan lastig te bepalen welke handicap de speler moet krijgen. Je 

kan dan op basis van 3 gespeelde kaarten een ‘nieuwe ‘ handicap uitrekenen.  

Een speler moet hiervoor 3 scores inleveren uitgaande van bijvoorbeeld handicap 36. De 
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handicap wordt berekend op basis van de beste kaart van de 3 gespeelde kaarten. 

 

Voorbeeld bij een 9-holes ronde 

HHHHandicapandicapandicapandicap    Playing Playing Playing Playing HHHHcpcpcpcp    KKKKleur leur leur leur tttteeeeeeee    StablefordpuntenStablefordpuntenStablefordpuntenStablefordpunten    NNNNieuwe hcpieuwe hcpieuwe hcpieuwe hcp    

36.036.036.036.0    17 blauw 37  

36.036.036.036.0    20 geel 38  

36.036.036.036.0    20 oranje 45 27.9 

 

Een speler levert een kaart in van 9 holes en haalt bij de eerste kaart uitgaande van handicap 

36.0, 37 Stablefordpunten. Vervolgens levert de speler nog een kaart in met 38 punten vanaf 

handicap 36.0. en een met 45 punten. 

De handicapcommissie rekent de nieuwe handicap uit, naar aanleiding van de beste score die is 

gemaakt, dus 45 punten. De berekening die toegepast kan worden is: 

Handicap = 36 – (beste Stablefordpunten – 36) x 113/SR  

in dit geval: Handicap = 36 - (45 – 36) x 113/126) = 27.9 

De nieuwe Handicap is dus 27.9. 

 

3.4 Lid worden van een andere club, herstellen handicap 

Als een speler verandert van Home Club, dan moet de oude Home Club ervoor te zorgen 

dat de nieuwe Home Club alle informatie heeft over diens handicap en deze voorzien van 

een kopie van de handicaprecord van het lopende en vorige jaar.(bepaling 3.4.5. EGA 

Handicap Systeem) 

De speler moet zijn oude Home Club wel informeren over zijn overgang naar een andere 

Home Club.   

Aan een lid dat zijn handicap verloren heeft, doordat het lidmaatschap bij de 'oude' club 

reeds eerder is opgezegd, kan de 'oude' handicap opnieuw worden toegekend, indien een 

zogenaamde  ‘handicap record’ van de 'oude' club wordt overlegd(bepaling 3.14.2 EGA 

Handicap Systeem) 

Voor een handicap geldt dat een speler een nieuwe handicap mag ontvangen, tenzij de 

handicap langer dan 1 jaar verloren is (bepaling 3.14.2 EGA Handicap Systeem). 

Als een speler van een buitenlandse Home Clubs afkomstig is, dan zal de buitenlandse 
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Home Club aan bovengenoemde verplichting moeten voldoen.  

Indien een nieuw lid van een buitenlandse vereniging lid is (geweest), kan de handicap 

erkend worden indien: 

• De vereniging aangesloten is bij een erkende zusterfederatie van de NGF. 

• Het lid daadwerkelijk in het buitenland woont of heeft gewoond. 

• Een officieel bewijs van onbeperkt lidmaatschap wordt overlegd (geen 'country-

membership', 'overseas-membership', gratis 'lifetime .....-membership' e.d.). 

• Voldaan wordt aan het gestelde in het EGA Handicap Systeem of door de secretaris 

ondertekende verklaring overlegd kan worden, waaruit blijkt dat de handicap 

gebaseerd is op ten minste drie ingeleverde scores    (zie Decision 5.2 EGA (zie Decision 5.2 EGA (zie Decision 5.2 EGA (zie Decision 5.2 EGA 

Handicap Systeem)Handicap Systeem)Handicap Systeem)Handicap Systeem) 

• De handicap niet langer dan een jaar verloren of vervallen is, tenzij het een handicap 

betreft (zie hierboven). 

Alle andere (quasi, commerciële) certificaten behaald tijdens een vakantiereis kunnen en 

mogen niet erkend worden. 

 

 

4 Aanpassen van handicaps 

4.1 Aanpassing van de handicap 

De handicapautoriteit moet een handicapaanpassing zo snel als praktisch mogelijk 

uitvoeren. De verandering wordt van kracht zodra de Qualifying Score is ingeleverd. 

Let op, de speler is verplicht zijn meest recente handicap te kennen en hij moet vanaf de 

dag van de verandering zijn Playing Handicap vaststellen op basis van de aangepaste EGA  

handicap. 

Spelers uit cat. 1 (tot 4,5) mogen geen 9-holesscore inleveren. 

Spelers uit cat. 1 kunnen geen Q-kaart  inleveren. 

Maar indien beschikbaar, mogen deze scores wel mede in beschouwing genomen worden 

onder de noemer algemene speelsterkte. 

4.2 Bevoegdheid met betrekking tot algemene speelsterkte  

De Handicapcommissie mag in uitzonderlijke omstandigheden de handicap van een 

individuele speler aanpassen buiten het proces van (jaarlijkse) herziening. Als een 

Handicapcommissie overtuigend bewijs heeft, dat de huidige handicap van een speler niet 

overeenstemt met zijn werkelijke speelvaardigheid, dan mag zij de  Handicap met een 

passend getal aanpassen, maar minimaal met 1 punt. Zij moet hierbij alle feiten en 
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beschikbare informatie m.b.t. speelsterkte van de speler in overweging nemen. (paragraaf 

3.16 EGA Handicap Systeem) 

Voorbeeld 

Een speler met handicap 18.0 levert als gevolg van een blijvende omstandigheid (bijv. 

hersenbloeding) de eerste zes maanden scores over 18 holes van respectievelijk 20, 21, 22, 23, en 

24 Stablefordpunten in. De Handicapcommissie kan in dit geval de handicap van de speler 

verhogen naar bijvoorbeeld handicap 23, zodat de speler weer met meer plezier het golfspel kan 

spelen. 

De noot bij artikel 3.16 van het EGA Handicap Systeem, geeft aan met welke spelers de 

commissie rekening kan houden. 

De Commissie moet de speler wel op de hoogte brengen van een wijziging van diens 

handicap conform paragraaf 3.16.  Als de speler het oneens is met de beslissing van de 

commissie, dan moet de commissie hem horen. 

4.3 Aanpassing van de handicap van speler van andere Home Club. 

De Handicapcommissie van een club, die niet de Home Club is van een speler die heeft 

ingeschreven voor een wedstrijd op die club, of een andere organisatie belast met de 

organisatie van een wedstrijd op een club, heeft het recht om de handicap van een speler te 

verlagen, indien zij op grond van goede redenen van mening is deze handicap van de speler 

te hoog is (bepaling 3.16.7 EGA Handicap Systeem) 

Iedere verlaging die op grond van dit artikel tot stand is gekomen, geldt uitsluitend voor de 

desbetreffende wedstrijd. De Home Club van de speler moet, onder toezending van de 

beslissing hiervan op de hoogte worden gebracht. 

4.4 No Return 

Een No Return kan ontstaan na het stoppen tijdens een ronde vanwege ziekte, 

blessure,onweer of uitzonderlijke baanomstandigheden. Er is dan geen sprake van een 

Qualifying Score als de speler slechter dan de buffer heeft gespeeld.  

Als de speler in de buffer of beter heeft gespeeld, dan voert de speler de score per hole en 

het aantal Stablefordpunten per hole in. De Handicapcommissie accepteert deze score als 

handicap score en de handicap wordt aangepast.  

Wanneer de speler de ronde niet uitspeelt en heeft geen geldige reden(bijvoorbeeld regen 

of geen zin meer) voor het beëindigen van de ronde, dan moet de speler de score per hole 

invoeren. De Handicapcommissie behoort deze score te gebruiken voor aanpassing van de 

handicap (verhogen en ook eventueel verlagen, zogenaamde adjusted score) of ze kunnen 

de handicap ook verhogen met 0,1 in Cat 1-5. Alleen de adjusted score mag gebruikt worden 

voor de (Jaarlijkse) Herziening.  

Zie het stroomschema op de volgende pagina.  
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4.5 Diskwalificatie 
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5 Qualifying Wedstrijden 

5.1 Algemeen 

Het handicapsysteem  is geïntroduceerd om golfers van verschillende sterkte een zoveel 

mogelijk gelijke kans te geven bij een wedstrijd. Het systeem tracht de actuele sterkte van 

een speler te benaderen door de handicap na iedere wedstrijd aan te passen. Hoe meer 

wedstrijden iemand speelt, des te beter zal zijn handicap ook zijn actuele speelsterkte 

weergeven. 

In principe zou het resultaat van iedere wedstrijd weerspiegeld moeten worden in een al 

dan niet effectieve handicapmutatie. Het onnodig niet mee laten tellen van een wedstrijd 

tast het principe van het systeem aan. 

Alle wedstrijden, gespeeld onder Qualifying Condities, “Handicap conditions” (page 21 

EGA Handicap System), dienen als Qualifying Wedstrijden (QW) beschouwd te worden. 

Een toelichting m.b.t. bepaalde wedstrijdvormen is te vinden in het boekje  'Wegwijs in het 

organiseren van wedstrijden'; hierbij staat de reden vermeld waarom een wedstrijdvorm wel 

of niet aangemerkt wordt als een Qualifying Wedstrijd. 

• Indien een wedstrijd voldoet aan alle QW-eisen is deze wedstrijd voor alle deelnemers 

een QW; het is onjuist iedere speler vooraf zelf te laten beslissen of men de wedstrijd wel 

of niet mee wil laten tellen voor handicapdoeleinden. 

• Scores gemaakt in een buitenlandse wedstrijd, die aan alle voorwaarden voldoet 

(wedstrijd die op de kalender staat, onder toezicht van een wedstrijdcommissie. 

Qualifying condities etc.), tellen mee voor handicapdoeleinden. De speler moet zijn 

Home Club van de benodigde informatie voorzien. 

• Als er om een bepaalde  reden de wedstrijd wordt afgelast dan wordt de wedstrijd 

Reduction Only (bepaling 3.6.2 a). Dit betekent dat alleen de scores in de buffer of beter 

worden verwerkt  

• Slecht weer (harde wind, regen) is op zich geen reden een wedstrijd achteraf niet als QW 

te beschouwen; het CBA-systeem geeft automatisch aan of scores voor handicapdoel-

einden gebruikt kunnen worden of slechts in beperkte mate (Reduction Only). 

• De Regel- en Handicapcommissie heeft het recht om, voor de start van een Qualifying 

Wedstrijd, die ronde van een wedstrijd Non Qualifying te verklaren vanwege zeer 

uitzonderlijk slecht weer en/of slechte baanomstandigheden (art. 3.4.7). De 

Wedstrijdcommissie brengt advies uit, de Handicapcommissie beslist. De 

handicapcommissie mag deze bevoegdheid delegeren aan de wedstrijdcommissie (GN 

pag 19). 

• Er kunnen redenen zijn om de resultaten van een wedstrijd niet voor verwerking in 

aanmerking te laten komen, zoals: 

- Indien de wedstrijd slechts een bijkomend onderdeel is van een bijeenkomst, welke op 

de eerste plaats gericht is op de uitwisseling van ideeën e.d., op de viering van een 
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heuglijk feit enz. 

- Indien het wedstrijdelement geheel ontbreekt, d.w.z. er zijn aan de wedstrijd noch 

individueel noch als team prijzen verbonden en het resultaat of de ranglijstvolgorde 

telt ook niet mee voor een bepaald klassement. 

 

De organisatie moet er dan voor zorgen dat deze wedstrijd per definitie geen QW is. Dit 

kan eenvoudig door niet het volledig aantal handicapslagen te verrekenen bijv. 7/8 

Stableford (niet aanbevolen), maar beter is te kiezen uit de andere vormen als Texas 

Scramble, Greensome etc.  

De Wedstrijdcommissie dient aan spelers van een andere Home Club de scorekaart mee te 

geven opdat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het verdient aanbeveling een lijst 

met de resultaten van alle spelers van de wedstrijd naar de Handicapcommissie van die 

club toe te sturen. 

 

5.2 Meerdaagse wedstrijden 

In onderstaand voorbeeld ziet u het verloop van een handicap van een wedstrijd over 

meerdere ronden, waarin u duidelijk ziet dat de playing handicap tijdens de wedstrijd 

hetzelfde blijft, maar de  handicap en het aantal Stablefordpunten na elke ronde wordt 

aangepast  (2 Note 2, Appendix C) 

Voorbeeld: 

Een speler speelt op zijn Home Club een 36 holes Strokeplaywedstrijd van een bepaalde 

kleur tees. Zijn handicap is 18.2. Volgens de Playing Handicap Tabel is de Playing Handicap 

van de speler 19. Deze getallen gelden voor beide ronden. Nadat de uitslag van de 

Strokeplaywedstrijd voor de speler is bepaald op grond  van zijn Playing Handicap van 19, 

wordt voor het berekenen van zijn Handicap tevens het aantal Stablefordpunten 

uitgerekend.  

In beide ronden zou hij op grond van 19 Handicap Slagen in de eerste ronde 42 en in de 

tweede ronde 34 Stablefordpunten hebben behaald. Naar aanleiding van de 42 

Stablefordpunten in de eerste ronde, wordt zijn  Handicap echter verlaagd met 6 x 0,3 = 1.8 

punten tot 16.4.  

Het blijkt dat de speler in de tweede ronde op basis van een  Handicap van 16.4 slechts 32 

punten zou hebben behaald. Daarom worden voor de tweede ronde 32 punten 

geregistreerd en wordt zijn  Handicap met 0.1 verhoogd.  

Zijn nieuwe Handicap wordt dus 16.5 
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6 Qualifying Kaarten 

 

Het doel van een Qualifying Kaart is om spelers, die niet of weinig in de gelegenheid zijn 

aan qualifying (club)wedstrijden mee te doen, toch de kans te geven een Qualifying Score in 

te leveren. 

De Handicapcommissie dient deze kaarten, in het bijzonder die welke tot een 

handicapverlaging  leiden, goed te controleren. Dit geldt zeker voor kaarten, waarvan de 

speler zelf de score in een computer kan intoetsen. Daarnaast dient men te controleren of 

de speler heeft voldaan aan de eisen, welke voor het spelen van een Qualifying Ronde 

gelden, zoals het vooraf inschrijven. 

Niet-wedstrijdscores, gemaakt op buitenlandse banen kunnen sinds 1 januari 2015 ook als 

Qualifying Kaart worden beschouwd. De kaarten moeten wel komen uit landen die zijn 

aangesloten bij de EGA.  

De speler mag meerdere Qualifying Kaarten (18-holesronden) op één dag inleveren. De 

speler mag, volgens Regel 7, eerst een aantal holes spelen om vervolgens aan de Qualifying 

Ronde (geen    wedstrijd) over 18 holes te beginnen. 

Er mag echter slechts één score over 9 holes worden ingeleverd (bepaling 3.8.3 van het EGA 

Handicap Systeem). M.a.w. men mag een 9-holesscore inleveren, indien geen 18 holes 

mogelijk zijn. Dit betekent dat wel een 18-holesscore mag worden ingeleverd en nog een 9-

holesscore (Decision .3.5) 

Een persoon die een Qualifying Kaart inlevert en gespeeld heeft met een afstandmeter 

zonder dat daar een Plaatselijke Regel voor was telt niet mee voor de wedstrijd maar mag 

wel meetellen voor de handicap volgens D 1.2. van het EGA Handicap System.  
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7 Acceptatie van scorekaarten 

7.1 Algemeen 

Bij een correcte scorekaart moeten de volgende items te zijn ingevuld: 

• de naam van de speler (Regel 33-5); 

• de datum waarop de ronde gespeeld is (Regel 33-5); 

• de brutoscore voor elke hole (Regel 6-6.a, d); 

• de  Handicap van de speler, sterk aanbevolen (3.5.8); 

• de Playing Handicap van de speler (Regel 6-2.b en 3.5.8),  

• de handtekening van de speler (Regel 6-6.b); 

• de handtekening van de marker (Regel 6-6.a, b). 

•  de baan en de kleur tee (3.8.5)` 

• De kaart dient zo spoedig mogelijk, volgens Regel 6-6.b, bij de commissie te worden 

ingeleverd en het moet duidelijk zijn of er sprake is van een 9-holes- of een 18-

holesronde en van welke kleur tee is gespeeld. 

De eerste twee gegevens moeten bij wedstrijden door de Wedstrijdcommissie worden 

ingevuld; voor de overige gegevens is de speler verantwoordelijk (3.5.) Het ontbreken of 

foutief ingevuld zijn van deze gegevens kan leiden tot diskwalificatie behoudens enige 

uitzonderingen. 

Een Wedstrijdcommissie heeft niet de vrijheid anders te besluiten dan staat vermeld in de 

'Decisions on the Rules of Golf'. Dat zou immers leiden tot persoonlijke interpretaties en 

dus tot inconsequenties en onduidelijkheid. 

7.2 Wedstrijdscores 

Als een speler in een wedstrijd heeft afgeslagen, dan zal dat resulteren in een bepaalde 

prestatie welke tot een handicapmutatie dient te leiden. 

De score van een speler die niet heeft afgeslagen in een Qualifying Wedstrijd, mag niet    

meegeteld worden en dus ook niet als No Return behandeld worden. 

De kaarten van alle spelers die starten in een Qualifying Wedstrijd, dienen door de 

Handicapcommissie te worden verwerkt, inclusief de CBA, met uitzondering van de kaarten 

van de spelers: 

• voor wie de wedstrijd achteraf door het CBA-systeem “Reduction  Only” is verklaard 

(tenzij een score in de bufferzone of beter is gemaakt, zie art. 3.6.2.b page 21); 

• die de wedstrijd niet hebben kunnen beëindigen (NR) wegens ziekte of andere 

acceptabele, onvoorziene, redenen. 

Voor de berekening van de CBA zie CBA Appendix op golf.nl?Het handicapresultaat kan 
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echter verschillen van het wedstrijdresultaat. Zo zal bij strokeplay een niet-uitgespeelde 

hole leiden tot diskwalificatie voor de wedstrijd, maar zal dit geen gevolgen hebben voor 

een acceptabel handicapresultaat. 

In een aantal gevallen mag de Handicapcommissie scores die leiden tot diskwalificatie, wel 

gebruiken voor handicapdoeleinden.(bepaling 3.6.2). Het betreft hier alleen straffen voor 

overtredingen, welke op geen enkele wijze van invloed zijn geweest op de geleverde 

prestatie, zoals (zie Guidance Note page 21): 

• geen handtekening speler of marker (reden dient eerst achterhaald te worden); 

• speler heeft gespeeld van een te hoge handicap; 

• speler heeft zijn kaart te laat ingeleverd. 

Daarnaast rijst de vraag of de Handicapcommissie moet uitgaan van de handicap waarvan 

gespeeld is of van de werkelijke handicap van de speler. 

Bij een te hoge handicap is het nooit een probleem om het handicapresultaat te berekenen 

op basis van de juiste handicap. Bij een te lage handicap is het meestal ook geen probleem; 

alleen bij een Stablefordwedstrijd en een Par-wedstrijd kan het handicapresultaat lager 

uitkomen dan indien de speler wel van de juiste handicap had gespeeld. Het alternatief 

'handicapresultaat = wedstrijdresultaat' doet echter geen recht aan de doelstelling van het 

handicapsysteem. De Handicapcommissie dient het aantal Stablefordpunten te berekenen 

op basis van de werkelijke handicap. 

7.3 Qualifying Kaarten 

Een correcte Qualifying Kaart moet aan dezelfde eisen voldoen als een wedstrijdkaart. 

Twee aantekeningen hierbij: 

• De "Handicap Conditions" eisen dat de marker voldoet aan bepaalde eisen. Bij een 

wedstrijd mag de Handicapcommissie aannemen dat dit door de Wedstrijdcommissie 

gecontroleerd is; deze controle is er bij een niet-wedstrijdkaart niet. Bij gevolg kan een 

extra eis zijn dat ook de naam van de marker is ingevuld. 

• De verantwoordelijkheid voor de invulling van de juiste naam en speeldatum ligt hier bij 

de speler. 

De eisen die worden gesteld aan een Qualifying Kaart staan vermeld in bepaling 3.8.5 en 

3.8.6 

Hoe dient de Handicapcommissie te handelen in de volgende gevallen indachtig haar taak 

en naar analogie met een wedstrijdkaart? 

A1. Naam speler ontbreekt, lidcode is wel aanwezig. 

A2. Naam  speler is zeer onduidelijk geschreven, doch identiteit speler wel te achterhalen 

via de handtekening. 
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A3. Naam speler onvolledig (bijv. Janssen; wie van de 10?), doch identiteit is wel te 

achterhalen met behulp van de opgegeven handicap. 

B.  Er is geen datum op de kaart vermeld en de datum is ook niet te achterhalen. 

C1. Naam marker ontbreekt. 

C2. Naam marker ontbreekt, lid code is wel genoteerd. 

C3. Naam marker ontbreekt, doch identiteit wel via de caddiemaster te achterhalen. 

C4. Naam marker is zeer onduidelijk geschreven, doch identiteit marker wel te achterhalen 

via de handtekening. 

C5. Naam marker onvolledig (bijv. Janssen; wie van de 10?), doch identiteit is wel te 

achterhalen met behulp van de opgegeven handicap. 

C6. Marker is lid van een andere vereniging. Naam, club en handicap vermeld; geen kopie 

van het handicapkaartje aanwezig. 

C7. Marker is lid van een andere vereniging. Naam en club vermeld, doch geen handicap 

vermeld. 

C8. Naam marker wel vermeld, doch persoon is geen clublid; verder geen gegevens. 

D1. De brutoscore op een bepaalde hole is lager dan die welke de speler zelf als marker op 

een niet-wedstrijdkaart van een andere speler heeft genoteerd. 

D2. De brutoscore op een bepaalde hole is wel ingevuld maar niet te lezen, doch nog wel te 

achterhalen via het vermelde aantal Stablefordpunten. 

D3. De brutoscore op een bepaalde hole is niet te lezen, doch nog wel te achterhalen via de 

wel te lezen totale brutoscore. 

D4. Per hole is alleen het aantal Stablefordpunten vermeld. 

E1. Er is geen handicap ingevuld. 

E2. Er is geen handicap ingevuld, doch deze is wel te achterhalen via de wel ingevulde 

Stablefordpunten. 

E3. Er is een te hoge handicap ingevuld, waarvan ook gespeeld is. 

E4. Er is een te lage handicap ingevuld, waarvan ook gespeeld is. 

F. De handtekening van de speler ontbreekt. 

G. De handtekening van de marker ontbreekt. 

H. De kaart is pas ingeleverd, nadat de handicapbus is leeggemaakt op de dag na de 

speeldatum. 

I1. Op de kaart wordt de wens geuit ook de markerscore als niet-wedstrijdscore in te 
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brengen. 

I2. Op de kaart wordt de wens geuit alleen de markerscore als niet-wedstrijdscore in te 

voeren. 

De lijst kan nog met vele andere probleemgevallen worden uitgebreid. 

Een advies m.b.t. niet-wedstrijdkaarten zou kunnen zijn: 

• In alle gevallen A de kaart na bewijs en enige aanvulling accepteren (= registreren). 

• Kaarten niet accepteren in het geval B. Tenzij er een Q-kaart nummer op staat, dan weet 

u dat de baan Qualifying Condities had en is de datum na te gaan.  

• In de gevallen C de kaart niet accepteren, kaart slechts accepteren indien de marker op 

een of andere wijze te achterhalen is (o.a. C 2 -5). 

• Bij de gevallen D1 t/m D3 de kaart accepteren; bij D4 de kaart niet accepteren. 

• Bij de gevallen E dient de Handicapcommissie het aantal Stablefordpunten te berekenen 

op basis van de correcte handicap. 

• Kaarten van F en G wel accepteren (Zie EGA Handicap System GN pagina21) 

• Kaart H wel accepteren (zie Decision .2.5) 

• Kaarten niet accepteren in geval I, tenzij sprake van het moedwillig verzuimen. In dat 

geval dient men de speler en/of marker te bestraffen (straf: niet door handicapaanpas-

sing). 

De Handicapcommissie dient alle Qualifying Scores te accepteren, welke voldoen aan de 

genoemde acht eisen plus de eis 'naam marker'. Zij mag geen extra voorwaarden stellen, 

zoals het berekend hebben van het totaal aantal Stablefordpunten, het vermelden van de 

lidcode of het opleggen van extra beperkingen aan de marker (bijv. geen familielid). 

Iedere Handicapcommissie dient zelf te bepalen hoe ver zij gaat in het achterhalen van 

onduidelijk ingevulde gegevens. In dit schemergebied heeft de Handicapcommissie de 

vrijheid de kaarten al dan niet te accepteren, mits er geen sprake is van willekeur. 

Het verdient aanbeveling dat iedere Handicapcommissie haar wensen ten aanzien van de 

identificatie van speler en marker (kan afhankelijk van de wijze van administreren van de 

handicaps) duidelijk vooraf formuleert en dat zij, bij niet-acceptatie, de betrokken speler 

hiervan, met opgaaf van reden, op de hoogte stelt. 

Tegenwoordig worden scores in de computer of in een zuil worden ingevoerd en mag de 

scorekaart later worden ingeleverd. Het gaat erom dat scorekaarten steekproefsgewijs door 

de Commissie worden gecontroleerd en de speler het gevoel heeft dat zijn kaart door de 

Commissie kan worden opgevraagd voor controle (D2.5.) 

7.4 Qualifying Scores gemaakt op andere banen 

De speler is verplicht scores van andere banen te rapporteren aan zijn Home Club (3.5.5) 
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Kaarten gespeeld op andere banen dienen door de Handicapcommissie geaccepteerd te 

worden, indien aan de acht voorwaarden is voldaan. Redelijkheid is gewenst ten aanzien 

van de tijdsvoorwaarde (8). Het ontbreken van een aantekening van de betreffende 

Wedstrijdcommissie is geen reden om de kaart te weigeren. Een Qualifying Kaart dient als 

zodanig gewaarmerkt te zijn (of in het computersysteem  of in de Digitale App 

geregistreerd) zodat zeker is dat Qualifying Condities van kracht waren. 

De Handicapcommissie dient ervan uit te gaan dat spelers correct handelen; het is niet 

haar taak om op eigen initiatief extra controles uit te voeren. Anderzijds dient zij streng op 

te treden, indien zij ervan overtuigd is dat een speler bewust de regels van het 

handicapsysteem  heeft overtreden. 
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8 Computed Buffer Adjustment CBA 

 

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden welke niet ‘normaal’ zijn in 

vergelijking met die van de Course Rating, bijvoorbeeld door extreem slechte 

weersomstandigheden of een zeer moeilijke course set-up. Wanneer de omstandigheden zo 

‘abnormaal’ zijn dat het de handicap van een speler op een niet-correcte manier beïnvloedt, 

vindt een aanpassing ter compensatie plaats. Binnen het EGA Handicap Systeem wordt 

deze aanpassing het Computed Buffer Adjustment (CBA) (3.7)genoemd. CBA geldt alleen 

voor 18-holes Qualifying Wedstrijden (3.7.1) en wordt automatisch door het systeem 

toegepast vóór de aanpassing van de handicap.  

Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de 

bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder 

‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een 

aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler. De aanpassing kan 

resulteren in (i) een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn 

dan verwacht) of (ii) een neerwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel 

slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de bufferzone. Daarnaast kan het gebeuren 

dat de omstandigheden zo extreem zijn dat - nadat CBA is toegepast - alleen van spelers die 

beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast. 

De CBA moet worden toegepast bij: 

Een Qualifying Wedstrijd over 18 holes(3.7.1) 

Er minimaal 10 deelnemers (was voorheen 15) aan de wedstrijd zijn uit categorie 1-4. (3.7.5) 

De deelnemers uit categorie 1-4 een handicap hebben (3.7.2). 

De CBA geldt ook voor categorie 5. 

Het verschuiven van de bufferzone 

Het doel van de CBA-berekening is om het effect op de handicap van een score die onder 

niet normale omstandigheden (bijv. zeer slechte weersomstandigheden) tot stand is 

gekomen te corrigeren naar wat het effect geweest zou zijn als de omstandigheden wel 

normaal geweest zouden zijn. Die correctie vindt plaats door de gehele bufferzone voor de 

individuele speler te verschuiven, afhankelijk van de prestatie van het totale spelersveld, 

gerelateerd aan de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ 

omstandigheden. 

• Indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzone 

opwaarts (naar rechts) verschuiven, maximaal 1 punt. 

• Indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, dan zal de bufferzone 

neerwaarts (naar links) verschuiven, tot -2 punten. Zie het onderstaande schema. 
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Hieronder volgen enkele voorbeelden. 

Bij een CBA van -1 treedt een neerwaartse verschuiving (voor Handicap Categorie 3) op, 

waardoor een score van een speler van 32 Stablefordpunten in de buffer valt. Zijn  Handicap 

wordt niet verhoogd. 

    

    

    

    

    

    

De bufferzone is, bij CBA -1, 32-35 Stablefordpunten, terwijl deze normaal gesproken 33-36 

Stablefordpunten is. 

De handicap van een andere deelnemer in dezelfde wedstrijd uit Handicap Categorie 3 zal 

bij een score van 36 punten bij een CBA van -1 met 0.3 worden verlaagd. 

Als in een andere wedstrijd een speler uit Handicap Categorie 3 bij een CBA van +1, 37 

Stablefordpunten heeft gescoord, dan wordt zijn handicap niet aangepast. Zijn score is 

immers in de bufferzone. De bufferzone is opwaarts verschoven. 

Een andere deelnemer uit Handicap Categorie 3 die in dezelfde wedstrijd bij een CBA van 

+1, 33 Stablefordpunten heeft gescoord, ontvangt een verhoging van zijn handicap met 0.1, 

vanwege de verschuiving van de bufferzone. 

In de nieuwe opzet zal de golfer nóg minder merken van de herberekening, is de 

verwachting. Ook al omdat er met de nieuwe methodiek minder aanpassingen worden 

verwacht. 

Samenvoegen van wedstrijden gespeeld op dezelfde dag ten behoeve van CBA 

Wij ontvangen nogal eens de opmerking dat er op een club op dezelfde dag twee 

wedstrijden zijn gespeeld die een verschillende CBA-uitkomst geven, wat tot onbegrip bij de 

deelnemers aan de wedstrijd leidt. Het samenvoegen van twee wedstrijden om een CBA te 

berekenen kan daarbij uitkomst bieden, mits de omstandigheden en de wedstrijdvorm 

dezelfde zijn (3.7.7). De uitslag van de wedstrijd kan direct na afloop van de wedstrijd 

bekend worden gemaakt (de CBA is daarvoor niet van belang). Aan het eind van de dag 

kunnen de deelnemers de CBA op de site terugvinden. 

Twee wedstrijden kunnen ook worden samengevoegd wanneer de ene wedstrijd 9 spelers 

heeft en de ander 30 spelers. Samen hebben ze 39 spelers en dan telt de CBA voor beide 

wedstrijden.  
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CBA en Reduction Only (RO); score geldt wel als handicapscore 

Als de CBA tijdens een wedstrijd leidt tot Reduction Only, dan moeten de gemaakte scores 

in de buffer of beter wel als handicapscore worden aangemerkt volgens bepaling 3.6.2.b en 

3.6.3 b EGA Handicap Systeem. In de tabel op de volgende pagina zou dat betekenen dat 

spelers uit categorie 1 met een score van 33 of meer Stablefordpunten zullen worden 

verlaagd in handicap 

 

Afgelaste ronde en CBAAfgelaste ronde en CBAAfgelaste ronde en CBAAfgelaste ronde en CBA    

Als de wedstrijd om geldige reden is afgelast, dan is de CBA gelijk aan o en zullen scores in de 

buffer of beter voor handicapdoeleinden mogen worden gebruikt.
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CBA Tabel CBA Tabel CBA Tabel CBA Tabel ––––    Verschuiving van de Verschuiving van de Verschuiving van de Verschuiving van de BufferzoneBufferzoneBufferzoneBufferzone  
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9  Berekenen van handicaps 

 

• De commissie dient erop toe te zien dat alle scores (incl. No Returns) van een QW en 

van Qualifying Kaarten worden ingeleverd. 

• Het ontbreken van een handtekening op de scorekaart hoeft op zich geen bezwaar te zijn 

voor de acceptatie van een score, zie hfst. 7  

• Het extra verlagen van handicaps (3.16)dient met terughoudendheid te worden 

toegepast. In een paar gevallen is het echter zeker gerechtvaardigd te weten: 

- Bij jonge en/of beginnende spelers die twee of drie keer achter elkaar veel slagen 

onder de handicap hebben gespeeld, kan een extra verlaging leiden tot een meer reële 

handicap. De Playing Handicap zou dan bijv. berekend kunnen worden op basis van 

de vijf laatste Qualifying Scores of er kan een tussentijdse jaarlijkseworden toegepast 

- Indien een speler weinig aan QW's deelneemt, doch wel vaak bij een non-QW in de 

prijzen valt. Het is daarom van belang dat ook van een non-QW de uitslag en/of de 

scorekaarten bij de commissie terecht komen.  

Dergelijke verlagingen dienen rechtstreeks aan de betrokkene te worden medegedeeld. 

• De commissie dient er alert op te zijn dat scorekaarten van wedstrijden op andere banen 

dan de homecourse door leden (3.5.5) worden ingeleverd. Hierbij dient men er in het 

bijzonder op te letten dat de CBA wordt meegerekend.  

• Indien een speler, die een andere vereniging als Home Club heeft aangewezen, 

regelmatig meespeelt, kan het raadzaam zijn ook voor deze speler de scores bij te 

houden, om daarmee een eventuele handicapverlaging bij wedstrijden, op grond van art. 

3.16.7 page 28 te kunnen onderbouwen. 

• Scores gemaakt tijdens buitenlandse wedstrijden mogen als handicapscore worden 

gebruikt. De speler moet aan kunnen tonen dat het om een ‘echte’ wedstrijd gaat door 

bijvoorbeeld een kopie van de wedstrijdkalender te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat 

het om een officiële wedstrijd gaat. Informatie op de website van de desbetreffende 

vereniging kan ook duidelijkheid verschaffen. Wedstrijden gespeeld onder leiding van 

een eigen Commissie onder Qualifying Condities op een baan in het buitenland leveren 

ook een geldige handicapscore op. Andere buitenlandse kaarten kunnen door een 

Handicapcommissie worden gebruikt in het kader van de Algemene Speelsterkte-

regeling van artikel 3.16 van het EGA Handicap Systeem. 

 



30 

 

10   Administreren van handicaps door de handicapcommissie 

 

Per speler van de Home Club dienen alle scores van Qualifying Wedstrijden, Qualifying 

Kaarten en alle andere handicapaanpassingen gedurende het hele handicapjaar te worden 

bijgehouden (3.4.4) 

Bij een score betekent dit dat de wedstrijddatum, 9 dan wel 18 holes, het resultaat in 

Stablefordpunten, de CBA, de nieuwe  EGA Handicap en de nieuwe Playing Handicap 

(Handicap Record, App. A) moeten zijn weergegeven.  

Niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen is het om ook de volgende feiten erbij te 

vermelden: 

• de handicap, waarvan gespeeld is, zeker indien deze niet gelijk is aan die volgens de 

administratie; 

• een eventuele opmerking zoals de baan waarop gespeeld is. 

Een dergelijke administratie kan het beste geschieden met behulp van een geautomatiseerd 

systeem, een kaartsysteem of een (losbladig) schrift. 

Het is raadzaam om alle binnengekomen scorekaarten van bijvoorbeeld 2015 tenminste te 

bewaren tot 1 mei 2016 (tot vier maanden), na de publicatie van de Jaarlijkse Herziening. 

Het liefst een jaar. Er kunnen immers vergissingen zijn gemaakt. 

De handicaprecords dienen van het lopende en het voorgaande jaar bewaard te worden 

(art. 3.3.6 page 19). 



31 

 

11 Publiceren van handicaps 

 

De  Handicaps dienen duidelijk voor alle leden te worden gepubliceerd. Er zijn vele 

mogelijkheden om dit te doen. Het kan via computeruitdraaien, maar ook via door de 

Handicapcommissie zelf bijgehouden lijsten. Men dient de handicaps zo actueel mogelijk 

te houden. Zeker aan het begin van iedere maand is het van belang dat alle handicaps zijn 

bijgewerkt, indien men handmatig werkt. Bij het gebruik van een computersysteem dient 

een speler te allen tijde de  Handicap te kunnen zien via een toetsenbord of aanraakscherm. 

Voor een wedstrijd dienen alle  Handicap en Playing handicaps van de deelnemers 

beschikbaar te zijn. 

Het is van belang dat alle leden op de hoogte zijn van de regelingen inzake handicaps. De 

NGF heeft willen bijdragen aan het verhogen van de kennis van de golfer van het Handicap 

Systeem. Het boekje staat op www.ngfinformatieplein.nl.  

Het is dan ook raadzaam om aan het begin van het handicapjaar in het clubblad deze 

samenvatting te publiceren. Daarnaast kan men ervoor zorgen dat deze regels permanent 

op een (prik)bord in het clubhuis te lezen zijn. De volgende onderwerpen zouden hierbij 

aandacht moeten krijgen: 

• Verkrijgen van een handicap en eventueel de overgang van een handicap naar een EGA 

Handicap. 

• Qualifying Kaarten en de mogelijkheid om ronden te spelen van slechts 9 holes. 

• Berekening van het aantal handicapslagen. 

• Verlagen en verhogen van de  en Playing Handicap  

• Rechten en plichten van iedere speler (zie art. 3.5 pagina 20 in het bijzonder ten aanzien 

van Qualifying Scores gemaakt op andere banen). 

• De geest van het golfspel is plezier hebben in de sport en eerlijk spel. Het Handicap 

Systeem zorgt voor plezier omdat je tegen elkaar kan spelen ondanks dat er niveau 

verschil kan zijn. Er wordt daarom aangeraden om zo veel mogelijk Handicap Scores in 

te leveren ten einde een handicap te verkrijgen die een speler zijn speelvaardigheid zo 

goed mogelijk weerspiegelt. 

• Informatie op de website te geven over de Jaarlijkse Herziening of individueel per mail 

naar aanleiding van aanpassing van hun handicap bij Jaarlijkse Herziening. 
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12  Jaarlijkse Herziening 

 

12.1 Algemeen 

Aan het einde van ieder jaar moeten alle handicaps door de Handicapcommissie worden 

bekeken (3.4.8) De Handicapcommissie heeft het recht om deze handicaps aan te passen, 

indien zij van mening is dat de handicap de speelvaardigheid van de speler niet juist 

weergeeft. Naarmate de speler meer scorekaarten heeft ingeleverd, kan de 

Handicapcommissie beter tot haar oordeel komen. De handicapsoftware volgt een 

geautomatiseerde procedure die alle spelers in verschillende groepen aan een onderzoek 

onderwerpt. Zij doet vervolgens voorstellen tot aanpassing van de handicaps van een aantal 

spelers.Het is de bedoeling dat de Commissie die voorstellen tot aanpassing goed bekijkt, 

alvorens tot een aanpassing over te gaan. De handicapcommissie gebruikt hiervoor 8 

scores uit het de afgelopen 12 maanden. Als een spelers inde afgelopen 12 maanden minder 

dan 8 scores heeft, dan mogen deze worden tot 8 worden aangevuld met scores uit het 

voorgaande jaar. Voorts kan een speler goede scores maken in het eerste deel van het jaar 

en scores veel slechter dan de buffer in het tweede deel van het jaar. De Commissie moet 

op basis hiervan beslissen of zij een voorstel tot aanpassing  als dan niet honoreert en in 

welke mate. Voor categorie 1 spelers is voor aanpassing van een handicap de goedkeuring 

van de NGF nodig.   

Het doel van de Jaarlijkse Herziening is dat de speler een handicap zal verkrijgen, die bij 

zijn werkelijke speelsterkte past, zodat alle deelnemers in een wedstrijd zoveel mogelijk 

gelijke kansen hebben.  

Een speler mag de commissie verzoeken met ingang van 2016 ook een tussentijdse 

jaarlijkse herziening te doen)noot bij 3.15.1) 

12.2 12.2 12.2 12.2 JaarliJaarliJaarliJaarlijkse Herzieningjkse Herzieningjkse Herzieningjkse Herziening    

Voor de jaarlijkse herziening zal een nieuwe formule ervoor zorgen dat er minder snel een 

herziening van een handicap zal plaatsvinden. Een herziening zal nu alleen plaatsvinden als 

de aanpassing van een handicap echt nodig is. 

De herziening is met ingang van 2016 niet meer uitsluitend jaarlijks, maar kunt u 

desgewenst ook tussentijds uitvoeren op de handicap van een speler. Ook bij een 

aanpassing op grond van algemene speelsterkte (bepaling 3.16) of na ontvangst van een 

achttal kaarten van een speler, die voor het eerst een handicap toegekend heeft gekregen 

(bepaling 3.11 en de bijbehorende noot) kunt u gebruik maken van de procedure voor 

Handicap Herziening. 

 

 



33 

 

De herziening dient verplicht eenmaal per jaar te worden uitgevoerd voor alle spelers in 

categorie 1-5 (bepaling 3.15.1), maar is ook geschikt voor spelers in categorie 6 (handicap 

37-54).  

Het is vanaf 2016 tevens mogelijk om bij de herziening een speler te verhogen tot boven 

hcp 36.  

Het algoritme adviseert hierbij de handicapcommissie voor een aanpassing van de 

handicap van een speler, maar de commissie dient in haar eindoordeel zelf een beslissing 

te nemen (bepaling 3.15.3). 

De richtlijnen voor maximale aanpassing van een handicap in Nederland kunt u vinden in 

onderstaande tabel. De aangepaste waarden in de tabel zijn daarbij vet weergegeven. 

 

CATEGORY  1  2  3  4  5  6 6 6 6     
MAXIMUM  ±1  ±1 ±1 ±1 ±1     ±2±2±2±2  ±3  ±3  ±5±5±5±5  

 

De handicapcommissie kan uitsluitend afwijken van deze maxima in speciale gevallen, 

waarbij met name medische of andere omstandigheden van de speler moeten worden 

meegewogen. 

Indien een handicapcommissie van een speler toch een aanpassing van die speler wil 

doorvoeren met een waarde groter dan 3, respectievelijk groter dan 5 voor een speler in 

categorie 6, dient zij voorafgaand aan deze aanpassing toestemming te vragen bij de NGF. 

Voor wijziging van handicaps in of naar categorie 1 is toestemming van de NGF 

nodig(bepaling  3.15.3 en 3.16.3). 

Bij de jaarlijkse handicap herziening adviseren we om bij spelers, die minder dan acht 

bruikbare scores (in bijvoorbeeld 2016) hebben ingeleverd, allealleallealle bruikbare scores uit het jaar 

daarvoor (bijvoorbeeld 2015) mee te nemen voor de herziening  

 

13 Contacten met andere clubs 

 

De commissie dient ervoor te zorgen dat de handicapregistratiekaarten of het 

handicaprecord van spelers, die hun lidmaatschap hebben opgezegd, ten minste één jaar 

bewaard blijven (Art.3.3.6).  De speler kan deze kaart nog opvragen, indien hij na opzegging 

binnen een jaar overgaat naar een andere club. Als de speler een nieuwe Home Clubs kiest, 

dan moet de oude Home club de nieuwe Home Club op de hoogte brengen van diens  

Handicap en het handicaprecord met de gegevens van het lopende en vorige jaar aan de 

nieuwe Home Club sturen (3.4.5.) In het geval dat bepaalde leden die elders hun Home 

Club hebben, veel aan wedstrijden meedoen, is het raadzaam om ook deze handicaps in de 
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handicapadministratie op te nemen, omdat de handicaps van de deelnemers door de 

Wedstrijdcommissie mogelijk gebruikt kan worden bij de indeling van een wedstrijd. 

Daarnaast kan men op grond van de in de administratie geboekte wedstrijdresultaten 

mogelijk besluiten de handicap van een speler, met elders zijn Home Club, bij wedstrijden 

te verlagen. 

 

14 Baanrecords 

 

Hoewel dit in eerste instantie eerder een taak lijkt voor de Wedstrijdcommissie, kan het 

bijhouden van baanrecords toch beter door de Handicapcommissie geschieden, daar zij 

alle scorekaarten binnen krijgt (en bewaart) en zij de hoofdverantwoordelijke commissie is 

om te bekijken of aan alle voorwaarden is voldaan. 

Aan een baanrecord kan men de volgende voorwaarden stellen: 

1. De score moet gemaakt zijn in een officiële wedstrijd (QW). 

2. De wedstrijdvorm mag alleen Strokeplay zijn (dus geen Stableford of tegen Par). 

3. De wedstrijd behoort gespeeld te zijn van de langste tees (dit kunnen verschillende 

kleuren tees zijn, afhankelijk van de baan) waarvan single handicap spelers normaliter hun 

wedstrijden spelen. 

Men kan aparte records bijhouden voor dames en heren, evenals voor amateurs en 

professionals (evt. championship tees). 
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