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HANDICAPPING
Overzicht meest gestelde vragen (FAQ) op website NGF
De NGF is bezig met het maken van een overzicht van de meest gestelde vragen over het
EGA Handicap Systeem op verzoek van de clubs. Het doel is onder meer de Engelstalige
inhoud van het systeem voor alle clubcommissies toegankelijker te maken, nu er geen
Nederlandse versie van het EGA Handicap Systeem is. Het streven is dat het overzicht eind
mei 2012 op de site zal worden geplaatst. Het overzicht zal door de NGF regelmatig worden
aangevuld en ververst.
Enkele van deze onderwerpen zullen ook al in dit CRAS&H-bulletin worden behandeld. In het
boekje 'Samenvatting van de Golfregels en het EGA Handicap Systeem staat de basis
uitgelegd in het Nederlands. Deze boekjes zijn te verkrijgen via www.golfboeken.nl.
Qualifying scores voor Handicap Categorie 1 (zgn. private competitions)
Voor enkele spelers uit categorie 1 is het, soms tijdelijk, niet mogelijk door werk en/of
gezinsomstandigheden om voldoende wedstrijdscores in te leveren voor het behouden van
een actieve handicap in het daaropvolgende jaar. Deze categorie mag immers geen Q-Kaart
inleveren als handicapscore.
De NGF raadt deze spelers uit Handicap Categorie 1 aan zogeheten 'private competitions' te
benutten als een extra mogelijkheid om wedstrijdscores in te leveren. Zij dienen een private
competition bij de Wedstrijdcommissie van hun club aan te vragen. Een dergelijke wedstrijd
houdt in dat een (kleine) groep spelers uit Handicap Categorie 1 op een bepaalde, samen
overeengekomen datum, onder Qualifying Condities een ronde van 18 holes speelt onder
toezicht van de Wedstrijdcommissie. Er wordt een uitslag vastgesteld. Daarmee voldoen de
scores aan de eisen van het EGA Handicap Systeem. Er is een minimum van 2 spelers.
Verruiming Clubhandicap van 45 naar 54
Tijdens het seminar op Papendal heeft de NGF aangegeven dat het clubhandicapsysteem is
verruimd van Clubhandicap 45 naar Clubhandicap 54 in het kader van het 9-stappenplan.
Een speler heeft zijn GVB gehaald als hij de Golfbaanpermissie heeft, het golfregelexamen
met goed gevolg heeft afgelegd en een Clubhandicap van 54 of lager heeft behaald.
Per 1 april 2012 krijgen alle GVB-houders (incl. vrije golfers) Clubhandicap 54
Alle huidige GVB-houders (zowel clubleden als vrije golfers) ontvangen per 1 april 2012
Clubhandicap 54. Als de houders nu al een pasje hebben, krijgen ze per 1 januari 2013 een
pasje waar Clubhandicap 54 of een lager getal op staat, indien daarvoor correcte scores zijn
ingeleverd.
Clubs doen er verstandig aan om het clubhandicapsysteem vanaf Clubhandicap 54 voor hun
leden open te stellen
De leden, vooral jeugdleden waarschijnlijk, kunnen deze clubhandicap vervolgens verlagen
naar een lagere clubhandicap (zie pagina 3 bovenaan) en wellicht zelfs een EGA Exact
Handicap van 36.o of lager behalen. Deze stap heeft het doel om de spelers in stapjes naar
Clubhandicap 37 te laten zakken, hun spelplezier te vergroten en het grote gat tussen
Clubhandicap 54 en EGA Exact Handicap 36.o makkelijker te overbruggen.
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Clubhandicap, club playing handicap en clubhandicap differential
Het clubhandicapsysteem is een vereenvoudigd systeem voor handicaps boven de 36.0.
Deze handicaps noemen we clubhandicaps. Dit systeem houdt op een eenvoudige wijze
rekening met de CR en de SR van de baan door middel van het clubhandicap differential. Om
de club playing handicap uit te rekenen, moet men bij de clubhandicap het clubhandicap
differential optellen. Dit getal is afhankelijk van de kleur tees waarvan gespeeld wordt en is
verschillend voor dames en heren. Het getal varieert meestal tussen +6 en -3 voor 18 holes en
staat onderaan de EGA Playing Handicap Tabel. Bijvoorbeeld van de rode tee dames is het
clubhandicap differential +2. De speelster met Clubhandicap 54 ontvangt dan 54 + 2 = 56
slagen voor haar ronde over 18 holes. De clubhandicap is vergelijkbaar met de EGA Exact
Handicap en de club playing handicap met de EGA Playing Handicap.
9-holes tabellen uitgebreid tot Clubhandicap 54
Het 9-stappenplan en het vernieuwde GVB maken het mogelijk dat spelers vanaf 1 april
kunnen starten bij een Clubhandicap van 54 (= GVB). De bestaande tabellen voor 9 holes
voorzien niet in deze mogelijkheid en eindigen bij Clubhandicap 45. U zult of heeft daarom
van ons nieuwe tabellen ontvangen die lopen tot Clubhandicap 54.
De NGF verzoekt u vriendelijk de huidige 9-holes tabellen te vervangen door de nieuwe 9holes tabellen, zodat spelers voor een ronde over 9 holes hun juiste handicap tot en met
Clubhandicap 54 op de tabel kunnen vinden.
Deze tabellen kunnen worden gebruikt door:
a. spelers die nu al in het bezit zijn van het GVB (= Clubhandicap 54) en hun clubhandicap
willen verlagen;
b. spelers die vanaf 1 mei het GVB hebben behaald voor het verlagen van hun Clubhandicap
54 of lager.
Spelers kunnen op deze tabel bij hun Clubhandicap 54 of lager hun juiste club playing
handicap vinden.
Per december zult u de nieuwe tabellen met rating voor dames en heren voor alle kleuren
tees (behalve wit en eventueel geel voor dames) ontvangen, waarin de tabel over 18 holes
ook tot Clubhandicap 54 zal lopen.
Vereisten voor het behalen van Clubhandicap 54 (GVB) vanaf 1 juli
1. Golfbaanpermissie
De speler zal eerst een Golfbaanpermissie moeten behalen.
Op advies van de golfprofessional geeft de golfbaaneigenaar de Golfbaanpermissie uit.
Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een persoon niet doorstromen naar
Clubhandicap 54. De golfbaaneigenaar bepaalt zelf wanneer een golfer de
Golfbaanpermissie verkrijgt.
2. Slagen voor het Golfregelexamen
Dit examen wordt afgenomen door de clubs onder verantwoordelijkheid van de Regelen Handicapcommissie. Als examinator adviseren wij personen die de cursus
Regelcommissaris 1 hebben gevolgd.
3. De speler speelt een ronde met een marker die minimaal Clubhandicap 54 (GVB) heeft.
Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36
Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van Clubhandicap 54).
Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste clubhandicap van de speler
wordt vastgesteld volgens de formule: Clubhandicap = 54 - (Stablefordpunten Q-kaart 18
holes - 36).
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Voorbeeld: Een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38
Stablefordpunten. Zijn eerste clubhandicap wordt 54 - (38 - 36) = 52.
Het Golfregelexamen kan ook worden behaald vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel
zijn beide vereist voor het behalen van Clubhandicap 54.
Tot 1 juli 2012
Golfers die nu hun GVB halen, doen dat volgens de oude richtlijnen; het maken van het
Golfregelexamen en het spelen van de Proeve van Bekwaamheid met een examinator.
Verlaging van clubhandicap en behalen EGA Handicap
Als een speler eenmaal Clubhandicap 54 of lager heeft behaald, dan kan hij zijn handicap
verlagen. De verlaging is 1 slag per punt meer dan 36 Stablefordpunten over een ronde van 18
holes, of meer dan 18 punten over een ronde van 9 holes. Voorbeeld: een speler met
handicap 42 haalt 38 punten bij het spelen van 18 holes. De speler zakt 1 slag per punt. In dit
geval zakt de speler met 2 slagen bij 38 punten. De speler heeft nu Clubhandicap 40, waarbij
voor een volgende ronde de clubhandicap differential weer opgeteld moet worden.
Overgang van clubhandicap naar EGA Handicap
Als een speler een clubhandicap bezit en met een score van meer dan 36 Stablefordpunten
de grens van Clubhandicap 37 passeert, dan kan de volgende regeling worden toegepast.
Eerst wordt de clubhandicap aangepast tot de grens van EGA Exact Handicap 36.0.
Vervolgens wordt de handicap verlaagd met 0.5 per resterend Stablefordpunt (zie bepaling
3.5 Appendix G clubhandicapsysteem).
Voorbeeld: een speler met Clubhandicap 39 behaalt 41 Stablefordpunten. De clubhandicap
wordt eerst verlaagd met 3 x 1 punt tot EGA Exact Handicap 36.0. Vervolgens wordt de EGA
Exact Handicap van 36.0 nog met 2 x 0.5 punt aangepast naar een EGA Exact Handicap van
35.0.
MULTIPLE TEES
Rating van alle kleuren tees voor dames en heren
De club geeft aan voor welke kleuren tees zij een rating wenst en verstrekt de NGF informatie
over extra gewenste tees
De NGF is in april 2012 gestart met de extra ratings. Op verzoek van de NGF heeft een groot
aantal clubs hun scorekaart al aan de NGF verzonden. Vervolgens heeft NGF-medewerker
Willem Vork al met een aantal clubs een afspraak gemaakt voor het verzamelen van extra
gegevens ten behoeve van het bepalen van de CR en SR voor de gewenste tees.
De club zal vervolgens in de bevestigingbrief van de NGF uitdrukkelijk worden gevraagd voor
welke tees zij een rating voor dames en heren wenst, en of zij nog extra tees (bijv. oranje)
hiervoor in aanmerking wil laten komen.
Naar aanleiding van de ratings, vastgesteld op basis van de verzamelde extra gegevens, zal
de NGF controleren of deze uitkomsten overeenstemmen met de eerder vastgestelde ratings
van reeds bekende tees van vóór 2011.
Zoals in CRAS&H-bulletin 22 aangegeven, zal de Commissie Course Rating een planning
opzetten die erop gericht is de gehele operatie zo mogelijk voor eind 2012 afgerond te
hebben. In die planning zit een belangrijk element van onzekerheid, omdat deze verruiming
van de mogelijkheden consequenties heeft voor scorekaarten, wedstrijdsystemen en de
inrichting van de baan, waarvan de aanpassing door de club bepaald wordt.
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Het streven moet zijn de invoering van de uitgebreide rating en de eventuele gevolgen van de
grote lengten voor Par aan het einde van 2013 ingevoerd te hebben.
Zijn er richtlijnen voor de aanleg van oranje tees?
Het doel van de oranje tees is voornamelijk om beginnende golfers meer spelplezier te
geven. Dit kan als de speler bij zijn 1e slag niet meer over hoge rough of andere hindernissen
moet spelen die zich vaak tussen tee en fairway bevinden. Het is daarom aan te bevelen deze
tee aan het begin van de fairway aan te leggen. De NGF beveelt aan voor oranje tees uit te
gaan van een lengte die ongeveer 90% is van de lengte van de rode tees. De oranje tees
mogen worden aangegeven met een oranje tegel, die in de fairway kan zijn ingeklonken,
zodat greenkeepers er met maaien geen last van hebben. Het is niet noodzakelijk dat een
aparte oranje tee wordt aangelegd of gebouwd.
Clubs kunnen aanvraag doen voor een eerder bezoek door de NGF in verband met
scorekaarten en/of baanboekjes
Als een club graag vroeg in het seizoen voor een bezoek van de NGF in aanmerking wil
komen, in verband met het drukken van scorekaarten en baanboekjes, dan kan zij daartoe
een mail sturen aan Rebecca Maas (rebecca.maas@ngf.nl). De NGF zal zoveel mogelijk
proberen aan dit verzoek tegemoet te komen.
CBA
In het vorige bulletin hebben we een toelichting op de CBA gegeven. Toch bleek uit
ingekomen vragen dat er nog enkele punten niet geheel duidelijk zijn. Daarom volgt
onderstaand een uitleg. Zie tevens de bijlage voor een volledig overzicht voor toepassing van
de CBA bij verschillende Handicap Categorieën.
De CBA moet worden toegepast bij:
1. Een Qualifying Wedstrijd over 18 holes.
2. Er minimaal 10 deelnemers (was voorheen 15) aan de wedstrijd zijn uit categorie 1-4.
3. De deelnemers moeten een actieve handicap hebben.
4. 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. heftige 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 -4 punten. Zie het onderstaande schema.
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 Exact
Handicap wordt niet verhoogd.
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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.
Samenvoegen van wedstrijden gespeeld op dezelfde dag ten behoeve van CBA
De NGF ontvangt 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. De NGF maakt u er graag op attent dat het samenvoegen
van twee wedstrijden om een CBA te berekenen uitkomst kan bieden, mits de
omstandigheden en de wedstrijdvorm dezelfde zijn.
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.
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
wel als handicapscore worden aangemerkt volgens bepaling 3.6.2.b EGA Handicap Systeem.
Qualifying Condities en marker-eis.
In de Nederlandse editie van het EGA Handicap Systeem was de marker tot 2008
gedefinieerd als iemand die een EGA Exact Handicap, een NGF Handicap (< 2.750 meter),
een clubhandicap, een handicap van een zusterorganisatie heeft of het Golfregelexamen
heeft gedaan.
In de huidige editie staat bij de beschrijving van Handicap Conditions (is Qualifying
Conditions) dat de scorekaart getekend moet zijn door een "approved marker". Alle scores
die voor handicapping in aanmerking komen (Exact Handicap en clubhandicap) moeten aan
Qualifying Conditions voldoen.
De NGF is van mening dat elke marker "approved" en gekwalificeerd is voor zijn taak als hij
de spelregels kent, zijn speelsterkte is niet van belang. Die kwalificatie behaalt hij door het
Golfregelexamen te halen.
Als wij de spelers zeggen te vertrouwen, geldt dat zowel voor iemand die een clubhandicap
wil behalen als voor de mensen die al een handicap hebben.
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Extra Day Score is hetzelfde als Qualifying Kaart
In de Nederlandse editie is zowel bij de definitie EDS als bij section 3.8 EDS een note in het
Engels geplaatst die zegt dat de NGF-term voor EDS is Qualifying Card of QC. Dat is dus
Qualifying Kaart of Q-Kaart of QK in het Nederlands.
Inloopwedstrijden zijn Qualifying?
Als een inloopwedstrijd wordt gespeeld onder Qualifying Condities, dan is deze wedstrijd per
definitie een Qualfying Wedstrijd. Voor een Qualifying Wedstrijd kan het voldoende zijn als
de spelers zich vlak voor de start van de wedstrijd bij de commissie inschrijven of
aanmelden.
GOLFREGELS
Aanvullingen op de Golfregels 2012-2015
Tee
In Regel 11-1 (pagina 72 boekje De Golfregels) wordt gesproken van een toegestane tee.
De verwijzing voor toegestane tee moet zijn naar de Engelse Editie Appendix IV.
Regel 18-2b
Deze regel is in januari door de R&A aangepast. Er wordt door veel spelers gedacht dat als de
bal beweegt na adresseren, en de speler kon hier niets aan doen, dat je dan geen straf krijgt.
Dit geldt alleen als het bekend of praktisch zeker is dat de bal door wind of een andere
externe oorzaak is verplaatst. Lees onderstaand bericht ter verduidelijking.

Moore: “Vandaag kreeg ik zonder reden een strafslag”.
Ryan Moore is drie achter op Quail Hollow zelfs met een strafslag die hij opliep op basis van
een verkeerde interpretatie in het regelboekje over de verandering bij Regel 18-2b dat spelers
geen straf oplopen als hun bal beweegt door een outside agency. Helaas, Moore herinnerde
zich dat mensen hadden gehoopt dat de regel veranderd zou worden, maar niet zoals deze
nu is veranderd.
“Vandaag kreeg ik zonder reden een strafslag,” Moore zegt. “Ik zette mijn putter neer achter
mijn korte ‘tap-in’ bal en adresseerde mijn bal. Ik begon met mijn backswing en de bal
bewoog een beetje. Ik dacht dat deze situatie het hele idee van de regelverandering was
omdat Webb daarvoor vorig jaar was gestraft. Maar het blijkt dat de verandering van de regel
niets aan deze situatie heeft gedaan. Je krijgt nog steeds een strafslag, ook al had ik niks te
maken gehad met dat mijn bal bewoog en op een lager plekje op de green eindigde”.
PGA Tour referee Steve Rintoul zegt dat de regel eenvoudig is. Als een speler adresseert en
de bal beweegt, dan wordt de speler geacht de bal te hebben bewogen.
“De nieuwe uitzondering op de regel, waar veel spelers zich nu in vergissen is de
uitzondering die verwijst naar de bal die door wind of een(outside) agency bijvoorbeeld een
bij of een vlieg op de green wordt bewogen. De speler krijgt geen strafslag als het bekend of
praktisch zeker is dat daardoor de bal is gaan bewegen. Rintoul zegt: ‘Maar in dit geval was
er geen wind. Wij hebben hier verder geen externe omstandigheden die de bal had kunnen
bewegen, en de Decision (18-2b/11) zegt specifiek dat helling niet als oorzaak geldt. Als de
bal beweegt door zwaartekracht, hoort dit bij spel “It is all in the game”.
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Voor Plaatsen vanaf 1 mei 2012 is toestemming van de CRAS&H nodig
In 2011 is ons gebleken dat een flink aantal clubs niet van deze regel op de hoogte was.
Als u na 30 april a.s. de Plaatselijk Regel voor Plaatsen wilt toepassen, dan heeft u hiervoor
toestemming nodig van de Regiocommissaris CRAS&H.
Wij maken u hier graag op attent, want zonder toestemming van de Regiocommissaris is er
geen sprake meer van Qualifying Condities en mogen er geen handicapscores worden
ingeleverd.
Plaatsen dient niet ter bescherming van de baan
Plaatsen is bedoeld om te voorkomen dat spelers in de winterperiode door de minder goede
staat van de fairways last hebben van een slechte ligging of modder aan de bal. Herstel van
divots is in deze periode ook niet mogelijk. In de periode van 1 november tot 30 april blijven
Qualifying Condities van kracht als de Plaatselijke Regel Plaatsen van kracht is.
Echter Plaatsen is in strijd met de basisregel van golf “Play the ball as it lies” en moet
daarom alleen toegepast worden als het echt nodig is. Het is niet juist om Plaatsen
automatisch van 1 november tot 30 april toe te passen.
Het besluit om met Plaatsen te beginnen of weer op te houden moet door de Handicap- en
Regelcommissie worden genomen. Zij zijn verantwoordelijk voor de Plaatselijke Regels en
het bepalen of Qualifying Condities van kracht zijn. Overleg met de Baancommissie en de
Wedstrijdcommissie is verstandig.
Plaatsen levert geen bijdrage aan het sparen van de baan en het heeft dus geen zin in een
koud voorseizoen, zoals dit jaar, Plaatsen langer dan nodig is te handhaven.
Het opstellen van Plaatselijke Regels
Uit de praktijk is gebleken dat er clubcommissies zijn die zelf Plaatselijke Regels maken
zonder de Handicap- en Regelcommissie erbij te betrekken.
Volgens de Golfregels maakt de commissie, dat is de Wedstrijdcommissie, Plaatselijke
Regels, want zij is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd. Aangezien er in
een club vaak verschillende commissies zijn die wedstrijden organiseren, ligt het voor de
hand dat Handicap- en Regelcommissie bepaalt welke Plaatselijke Regels voor de hele club
gelden. Zij bepaalt ook de markering van de baan. Het bestuur doet er goed aan te zorgen
voor een serie werkafspraken tussen de verschillende commissies, waardoor tijdens een
wedstrijd maar ook daarbuiten alle maatregelen op de baan en in de systemen getroffen zijn
die Qualifying Scores mogelijk maken en regelproblemen zoveel mogelijk voorkomen.
Processierupsen
Er zijn clubs die last hebben van processierupsen op hun baan. De gezondheid van spelers
kan daardoor gevaar lopen. De NGF geeft het volgende advies voor het geval de club van
mening is dat de gezondheid van de speler in het geding kan zijn.
Beschouw een dergelijke situatie als gevaarlijk en sta de speler toe dit gebied als GUR te
ontwijken. U kunt daarvoor de volgende Plaatselijke Regel introduceren.
“Als de bal door de baan ligt op een plek waar processierupsen gevaar kunnen opleveren,
mag een speler die belemmering zonder straf ontwijken. De speler moet een bal droppen
binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, dat niet gevaarlijk
is en niet in een hindernis of op de green is.”
Het is raadzaam om de holes aan te geven waar deze Plaatselijke Regel van toepassing is en
wat een veilige afstand is van de boom waar de rupsen zich bevinden. Bij een ernstige
uitbraak moet men zich afvragen of de hole nog wel gespeeld kan worden zoals die bedoeld
is of dat er nog wel sprake kan zijn van Qualifying Condities. Voor geïnteresseerden lees ook
D1-4/10 en D 33-8/22.
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VRAGEN
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van het bulletin kunt u contact opnemen met
Robert Hage (hage@ngf.nl) of Christine Saxton (christine@ngf.nl) of telefoon 030-2426372.
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