Vragen over de Jaarlijkse Herziening
Algemeen
Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de
Jaarlijkse Herziening.
• Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013 heeft ingeleverd, mogen er kaarten
worden gebruikt uit 2012. Dit mogen ook 1 of meer No Returns zijn. Nota Bene: het EGA
Handicap Systeem biedt de mogelijkheid aan de Commissie om disciplinaire maatregelen
te nemen, als de Commissie de overtuiging heeft dat de speler No Return heeft ingevoerd
om zich aan de verplichtingen van het Handicap System te onttrekken (Guidance Note:
No Return page 36 en secties 3.13 en 3.14 van het EGA Handicap Systeem)
• Wanneer een speler 4 scores in 2013 en 3 scores in 2012 heeft ingeleverd, dan mag de
Handicapcommissie niet ook nog scores uit 2011 gebruiken (bepaling 2.2 Appendix C
EGA Handicap System).
• Wanneer er bij de 8 scores voor de Jaarlijkse Herziening ook 9-holeskaarten zitten uit
2012, dan moet daar ook de aanpassing plaatsvinden bij minder dan 18 Stablefordpunten
(bijv. 2 x 16 punten).
• In bepaling 3.5 staat een aanvulling voor spelers die een indicatie van een te lage handicap
hebben en daarom voor een verhoging in aanmerking zouden komen. Deze uitzondering
in bepaling 3.5.1. houdt in dat deze spelers niet voor verhoging in aanmerking komen als
hun eindhandicap (handicap aan het einde van het jaar) lager is dan hun beginhandicap
(handicap aan het begin van het jaar).
Wij verzoeken Handicapcommissies van de clubs om aan spelers die wisselen van Home
Club zowel het handicapoverzicht van 2012 als 2013 mee te geven inclusief de Jaarlijkse
Herziening 2013.
Actieve en inactieve handicaps
Actieve handicap
Veel clubs maken hun spelers er in de maanden september of oktober op attent dat zij nog
niet voldoende kaarten hebben ingeleverd om een actieve handicap in 2014 te ontvangen.
Clubleden stellen het op prijs als u hen hierop attent maakt.
Mogen spelers uit handicap categorie 1 (tot hcp. 4.5) met een inactieve handicap Qualifying
Kaarten inleveren om een actieve handicap te verkrijgen? En hoe zit dat met 9-holes
Qualifying Kaarten?
Voor het reactiveren van een handicap mogen categorie 1 spelers wel 18-holes Qualifying
Kaarten inleveren. Qualifying Kaarten over 9 holes mogen niet worden gebruikt voor het
reactiveren van een handicap voor deze categorie spelers.
Een speler met een inactieve handicap vanwege een blessure kan dit jaar geen kaarten meer
spelen. Zal zijn handicap tijdens de Jaarlijkse Herziening worden verhoogd?
Als een speler in een jaar minder dan 3 handicapscores inlevert, ongeacht de reden, dan
wordt zijn handicap inactief. Er vindt geen aanpassing van de handicap plaats. Wil de speler
weer een actieve handicap verkrijgen in het daaropvolgende jaar, dan moet hij eerst 3 scores
inleveren.
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Als de CBA-berekening bij een wedstrijd tot Reduction Only leidt, tellen de kaarten van de
spelers die aan deze wedstrijd hebben deelgenomen mee voor de benodigde vier kaarten om
je actieve handicap te behouden?
De scores van deze spelers zijn een Q-score (zie bepaling 3.6.2 EGA Handicap Systeem 20122015) en deze tellen mee als een van de scores voor het verkrijgen van een actieve handicap.
Mijn handicap is inactief geworden, omdat ik vorig jaar een Q-kaart te weinig heb ingeleverd.
Nu moet ik dit jaar drie kaarten inleveren en dan wordt mijn handicap weer actief. Ik heb
inmiddels een kaart gespeeld met 1 Stablefordpunt te weinig voor de buffer. Mijn handicap
zou, ware hij actief, met 0,1 zijn gestegen naar 19,2. Hoe moet dat nu verder met de
berekeningen? Wanneer kan ik weer omhoog of omlaag?
U moet eerst drie Qualifying Kaarten inleveren, voordat uw handicap kan worden aangepast.
U gaat telkens uit van uw inactieve handicap. Na het inleveren van uw derde score wordt uw
handicap aangepast. Uw nieuwe handicap zal worden berekend op grond van uw oude Exact
Handicap en de drie ingeleverde scores.
Een voorbeeld van een andere speler:

Datum

Stablefordscore

Buffer Zone

01.01.12

Nieuwe Handicap

Hcp. Status

18.2

Actief

21.05.12

34

33-36

18.2

Actief

27.08.12

32

33-36

18.3

Actief

18.3

Inactief

01.01.13
10.03.13

34

33-36

18.3

Inactief

18.08.13

34

33-36

18.3

Inactief

03.10.13

37

33-36

18.0

Actief

Berekening Jaarlijkse Herziening
Vanaf 1 januari 2012 geldt nog steeds dat u minimaal 4 Handicap Scores moet inleveren in
een kalenderjaar om in aanmerking te komen voor een actieve handicap in het
daaropvolgende jaar.
Wat is er veranderd in 2012 bij de Jaarlijkse Herziening?
a. Om de verbeterde Jaarlijkse Herziening te kunnen uitvoeren, zijn minimaal 8 Handicap
Scores nodig. Als u minder dan 8 scores in het kalenderjaar hebt ingeleverd, dan worden
deze aangevuld met Handicap Scores uit het voorgaande jaar. Met 8 scores kan de
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herziening nauwkeuriger plaats vinden. Ook wordt nu rekening gehouden met het verschil
tussen 9-holes- en 18-holesscores.
b. In het verleden werd uitgegaan van de gemiddelde beste helft van de Stablefordscores van
een speler, welke werden vergeleken met de verwachte gemiddelde Stablefordscore van
een speler. Op basis van deze vergelijking werd de handicap van een speler al dan niet
aangepast.
Deze procedure wordt vervangen door een algoritme dat de zogenaamde Median Stableford
Score (MSS) van de speler vergelijkt met de European Averaged Stableford Score(EASS).
Onderstaand volgt een korte uitleg voor Handicapcommissies.
Wat houden deze begrippen in?
De Median Stablefordscore (MSS): de median is de middelste waarde van een serie of scores
in oplopende volgorde. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld.
Een speler heeft scores ingeleverd van 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34 en 38 Stablefordpunten.
MSS is 31.5.
De EASS is evenals de CBA gebaseerd op miljoenen Europese scores en is voor diverse
handicapcategorieën als volgt bepaald:
Exact
handicap
EASS
punten

< 4,5
33

4.5 tot
8.0
32.5

8.1 tot
11,4
32

11.5 tot
15.0
31.5

15.1 tot
18.4
31

18.5 tot
26.4
30.5

26.5 tot
36.0
30

Wat doet het algoritme
Het algoritme berekent hoeveel de MSS afwijkt van de EASS, dit door de EASS van de MSS af
te trekken ofwel Player Deviation = MSS – EASS.
Voorbeeld
De MSS voor een speler (zie hierboven) uit de categorie met Exact Handicap < 4.5. is 31.5,
zijn EASS is 33. Player Deviation = 31.5 – 33 = -1.5.
Vervolgens wordt onderstaande procedure toegepast:
- Bij een afwijking (Player Deviation) die ligt tussen +2.9 of -2.9 blijft de handicap van een
speler ongewijzigd.
- Ligt de afwijking tussen +3.0 en +4.9 of –3,0 en -4.9 dan zal de Exact Handicap met -1.0 of
+1.0 worden aangepast.
- Is de afwijking +5.0 of -5.0 of meer dan zal de Exact Handicap van de speler met -2.0 of
+2.0 worden aangepast.
In het voorbeeld wordt de handicap van de speler niet aangepast, omdat de Player Deviation
minder dan -2.9 is.
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9-holesscores en Jaarlijkse Herziening
De introductie in 2007 van de mogelijkheid om de 9-holesscores voor handicapdoeleinden in
te leveren, heeft geleid tot meer mogelijkheden voor veel golfers en een enorme toename van
het aantal 9-holesscores.
Echter bij de Jaarlijkse Herziening kunnen 9-holesscores ertoe leiden dat er een vertekend
beeld ontstaat over de werkelijke speelsterkte van een speler, omdat er automatisch 18
punten bij zijn score over 9 holes worden opgeteld. In het EGA Handicap Systeem 2007 was
hiermee geen rekening gehouden. De NGF heeft daarom besloten de volgende procedure toe
te passen.
Er zijn twee manieren waarop 9-holesscores in het systeem kunnen staan. Hier wordt beide
manieren besproken:
A. Uitgaande van de volgende registratie van een handicapscore geldt voor
handicapdoeleinden: resultaat in uw systeem = 9-holesscore + 18 punten.
Alleen voor de Jaarlijkse Herziening moeten 9-holesscores als volgt aangepast worden:
Scores onder 36 punten: (aantal punten -18) x 2
bijv. score van 33 punten wordt (33 - 18) x 2 = 15 x 2 = 30
Scores van 36 of meer punten worden NIET aangepast
B. Uitgaande van de volgende registratie: resultaat in uw systeem = 9-holesscore.
Alleen voor de Jaarlijkse Herziening moeten 9-holesscores als volgt aangepast worden:
Scores onder 18 punten: aantal punten x 2
bijv. score van 15 punten wordt 15 x 2 = 30
Scores van 18 of meer punten: aantal punten + 18
bijv. score van 19 punten wordt 19 + 18 = 37
Wij hebben de softwareleveranciers gevraagd deze wijziging in hun programma’s te
verwerken en deze aanpassing vóór 1 december 2011 aan de clubs, welke gebruik maken van
hun programma's, toe te sturen. U kunt dan dit jaar nog een verbeterde Jaarlijkse Herziening
toepassen.

Meetellen voor handicap en jaarlijkse herziening
Een speler wordt gediskwalificeerd tijdens een wedstrijd. Mag de score als handicapscore
worden gebruikt?
Volgens artikel 3.62 c zijn slechts bepaalde Qualifying Scores uit wedstrijden, waarin de
speler is gediskwalificeerd, acceptabel voor handicapdoeleinden. Het gaat hier vooral om
diskwalificaties om technische redenen. Enkele voorbeelden zijn:
a. Regel 6.2b: de handicap van de speler op de scorekaart is hoger dan zijn werkelijke
handicap, waardoor hij meer slagen heeft ontvangen dan waar hij recht op had. Voor
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handicapdoeleinden moet de aangepaste Stablefordscore worden berekend op grond
van het werkelijk aantal slagen waar de speler recht op had.
b. Regel 6-6d: de speler heeft een lagere score op de scorekaart genoteerd dan zijn
werkelijk gemaakte score. Voor handicapdoeleinden wordt het aantal
Stablefordpunten berekend op grond van de werkelijk gemaakte score.
Andere voorbeelden vindt u in het EGA Handicap Systeem op pagina 35 onder de Guidance
Note.
Mogen deze scores worden gebruikt voor de Jaarlijkse Herziening?
Ja, deze scores mogen worden gebruikt voor de Jaarlijkse Herziening.
Op onze club houd ik me bezig met de handicapregistratie en loop daarbij tegen het feit aan
dat kaarten niet worden ingeleverd (NR). Ik vraag mij af wat voor consequenties die kaarten
dadelijk bij de Jaarlijkse Herziening gaan hebben.
Allereerst dient u te onderzoeken waarom een kaart niet is ingeleverd.
Indien een speler meerdere keren een No Return inlevert zonder dat een aanvaardbare reden
is gegeven, kan men overgaan tot een disciplinaire straf (zie Guidance Note: No return op
blz. 36).
Bij No Return onderscheiden we de volgende situaties, waarbij van belang is of de speler de
intentie had om de ronde te voltooien:
1. De speler was niet in staat zijn ronde te voltooien als gevolg van een blessure of
uitzonderlijke baanomstandigheden. De score moet als Non Qualifying worden
aangemerkt, tenzij de speler in de bufferzone of beter heeft gespeeld toen het incident
zich voordeed. De score mag, indien de speler in de buffer of beter heeft gespeeld
meetellen, als een van de 4 scores voor het actief houden van de handicap.
2. De speler was in staat om een ronde te voltooien, maar hij koos er voor om dit niet te
doen. De handicapcommissie kan er voor kiezen:
a. het werkelijk aantal gemaakte slagen te tellen en de daaraan gekoppelde
Stablefordscore (zogenaamde Adjusted Score) (in het algemeen alleen scores in de
buffer of beter), of
b. De NR blijft staan en de handicap van de speler wordt met 0.1 of 0,2 punt verhoogd.
Alleen in situatie 1 mag de score meetellen als 1 van de 4 scores voor het actief houden van
de handicap van de speler.
Elk jaar hang ik in juli een lijst op in de hal van het clubhuis i.v.m. de Jaarlijkse Herziening,
zodat leden duidelijk weten hoeveel kaarten zij nog moeten inleveren om ‘actief’ te blijven.
Mag ik een score uit een wedstrijd die heeft geleid tot Reduction Only gebruiken voor de
Jaarlijkse Herziening?
Een goed initiatief om de leden van uw club halverwege het jaar erop attent te maken hoeveel
kaarten zij nog moeten inleveren voor de Jaarlijkse Herziening. Dit zou ook zichtbaar moeten
zijn op de website van uw club.
Een score in een wedstrijd die als resultaat Reduction Only geeft, mag alleen tot verlaging
van de handicaps leiden(3.6.2.b)voor scores beter dan de bufferzone.
Bij de Jaarlijkse Herziening worden alle gemaakte scores (ook slechter dan de bufferzone) als
handicapscore aangemerkt volgens bepaling 3.6.2 b en tellen mee voor de Jaarlijkse
Herziening.
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