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Golfregels en EGA Handicap Systeem 2012-2015
In de NGF e-nieuwsbrief van oktober jl. hebben we kort melding gemaakt van de wijzingen in
de Golfregels en het EGA Handicap Systeem voor komende jaren. Van de nieuwe editie van
de Rules of Golf zal een vertaling in het Nederlands verschijnen. De NGF heeft besloten het
EGA Handicap Systeem niet te vertalen, aangezien dat boekje alleen door leden van
Handicapcommissies en softwareleveranciers wordt gebruikt. Wel is voor de spelers een
samenvatting van de belangrijke bepalingen gemaakt, die samen met de beknopte gids voor
de Golfregels in een handig boekje zijn gebundeld.
In dit bulletin vindt u meer informatie over:
1. Belangrijkste wijzigingen in de Golfregels
2. Wijziging in Amateurstatus Regels
3. Wijzigingen EGA Handicap Systeem
4. Het Regelboekje en EGA Handicap Systeem
Leden van de NGF kunnen regelboekjes bestellen via verkoop@golfboeken.nl.
Het boekje waarin de gehele tekst van het EGA Handicap Systeem is opgenomen,
verschijnt op 15 januari 2012.
5. Samenvatting Golfregels en Handicap Systeem
Dit boekje wordt in december meegestuurd met GOLFjournaal. Leden van de NGF
kunnen 50 stuks kosteloos bijbestellen via verkoop@golfboeken.nl.
6. Voorlichtingsdag
De NGF organiseert op zaterdag 11 februari 2012 een voorlichtingsdag op Papendal voor
leden van Regel-, Handicap- en Wedstrijdcommissies.
7. Regelpresentatie voor het GVB
Begin december worden aan alle clubs 2 exemplaren van de ‘Regelpresentatie voor het
GVB’ opgestuurd.
1. Belangrijkste wijzigingen in de Golfregels
Er zijn voor 2012 weinig ingrijpende veranderingen in de Golfregels doorgevoerd.
Definities
Adresseren van de bal: de speler heeft de bal geadresseerd, zodra hij zijn club voor of achter
de bal heeft geplaatst, ongeacht of hij zijn stand heeft ingenomen.
Regel 6-3a - Starttijd
Een speler die binnen 5 minuten na zijn startijd op de afslag arriveert, wordt nu gestraft met
twee slagen (strokeplay) of verlies van de eerste hole (matchplay). De straf van
diskwalificatie, die voorheen werd opgelegd voor deze overtreding, wordt nu als
disproportioneel beschouwd.
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Tot 2012 werd door clubs vaak een bepaling in hun wedstrijdreglement opgenomen die de
straf reduceerde van diskwalificatie tot twee slagen of verlies van de eerste hole. Deze
bepaling is met de wijziging van Regel 6-3a niet meer nodig in het wedstrijdreglement van
clubs.
Regel 13-4 - Bal in de hindernis, verboden handelingen, uitzondering 2
Het wordt een speler nu toegestaan, als zijn bal in een hindernis ligt, om zand of aarde vlak
te maken, zelfs voor het spelen van zijn bal uit de hindernis met als enig doel zorg voor de
baan, mits niet de ligging van zijn bal of de ruimte voor de voorgenomen swing wordt
verbeterd (overtreding Regel 13-2) en niet de gesteldheid van de bunker wordt getest.
Reden voor deze wijziging was dat een speler in het verleden een straf van twee slagen opliep
als hij voor een slag in een bunker in een andere bunker een voetstap aanharkte. Een
dergelijke straf wordt nu door de R&A en de USGA als disproportioneel beschouwd.
Regel 18-2b - Bal beweegt na adresseren
Indien, nadat de speler zijn bal in het spel heeft geadresseerd, deze bal beweegt als gevolg
van iets anders dan een slag (bijvoorbeeld een windvlaag), dan loopt de speler vanaf 2012
geen straf meer op. Voor 2012 liep de speler hiervoor een straf op. De bal moet worden
gespeeld van zijn nieuwe positie.
Regel 20-7c - Spelen van een verkeerde plaats; Strokeplay
Noot 3 is aangepast om ervoor zorg te dragen dat een speler, die wordt gestraft voor het
spelen van een verkeerde plaats, in de meeste gevallen maximaal twee slagen straf zal
oplopen, zelfs als een andere regel is overtreden voorafgaand aan het doen van zijn slag.
Een volledig overzicht van alle aanpassingen? Bezoek de website van de R&A
(www.randa.org) voor alle wijzigingen, in veel gevallen ondersteund door videomateriaal.
2. De belangrijkste wijziging in de Amateurstatus Regels
Regel 3-2b - Hole-in-one-prijzen
De nieuwe Regel 3-2b maakt een uitzondering op de algemene limiet voor prijzen (inclusief
prijzen in contanten), die worden uitgeloofd voor het maken van een hole-in-one. Deze
uitzondering geldt met name voor hole-in-one-prijzen tijdens het spelen van een ronde (niet
voor een “longest drive” of “neary”) en niet voor speciale evenementen of wanneer men
meerdere pogingen mag wagen.
3. Wijzigingen in het EGA Handicap Systeem
De vierjaarlijkse herziening van de EGA Handicap Systeem kent een aantal interessante
wijzigingen. Deze zijn deels van technische aard, maar ook gericht op het vergroten van het
spelplezier. De informatie in het EGA Handicap Systeem is uitgebreid om de leden van
Handicapcommissies meer achtergrond te verschaffen over de samenhang tussen en de
specifieke werking van verschillende handicappingfuncties.
Het systeem kent een beperkt aantal opties waaruit de nationale federaties van de EGA een
keuze kunnen maken. De NGF-versie wijkt niet of nauwelijks van de standaardversie af, mede
om die reden wordt de Engelse tekst met een paar kleine wijzingen door NGF gebruikt.
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Welke aanpassingen zijn er?
Met ingang van 2012 zal het begrip dames- en herentees geleidelijk verdwijnen.
Mede op verzoek van de NGF zullen tees in het vervolg alleen nog aangeduid worden met
een kleur, waarvoor in principe een heren- en dames-rating zal worden berekend. We praten
alleen nog over kleuren, ten minste rood en geel, en indien de club dat wenst in volgorde van
oplopende lengte oranje, rood, blauw, geel en wit. De begrippen front, standaard en back
verdwijnen evenals ladies tees en mens tees.
Dit heeft tot doel de speelmogelijkheden bij de golfer te vergroten. Denk hierbij aan de
mogelijkheden voor senioren of jeugdspelers. Iedere golfer kan hierdoor van een tee afslaan
die het beste bij zijn of haar speelniveau past. Concreet betekent dit dat de heren ook
qualifying kunnen spelen vanaf blauw, rood en oranje. De betere dames mogen dan ook
vanaf geel spelen, tenzij de lengte van de gele tees meer dan 5.800 meter is. Een damesrating heeft voor amateurs dan geen zin meer.
Wat houdt dat in?
Iedere baan krijgt een rating van de rode en gele tees voor dames (geel < 5.800 meter) en
heren, en indien de club dat wenst, tevens voor oranje en blauw. Voor de witte tees zal geen
rating voor dames worden bepaald. De kleur zwart, nu front tee heren, is gereserveerd voor
eventuele championship tees.
Wat houdt deze wijziging in voor de clubs?
Voor de 40 banen die in 2012 een rating ontvangen, zullen in 2012 de ratings voor dames en
heren voor de diverse kleuren tees worden vastgesteld. De NGF zal van de overige banen in
2012 aanvullende gegevens van de ontbrekende tees verzamelen, inclusief eventuele wensen
van de club. Op basis van deze gegevens zal de NGF nieuwe ratings bepalen. Het streven is
de gehele operatie in 2012 te voltooien. Elke club zal ook digitaal nieuwe Handicap Tabellen
van de NGF ontvangen.
CBA - Computed Buffer Adjustment
Het uit 2007 daterende CSA-systeem verandert. De CBA, Computed Buffer Adjustment, is de
opvolger van de CSA (Competition Stableford Adjustment). De CBA geldt alleen voor
deelnemers aan 18-holeswedstrijden!
De CBA is gebaseerd op miljoenen Europese scores, waardoor de onvolkomenheden, die in
het CSA-systeem zaten, er nu uit zijn. De CBA leidt niet meer tot aanpassing van de score
van de speler, zoals bij het CSA-systeem.
Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?
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.
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Het onderstaande schema (voor Handicap Categorie 3) laat zien hoe bijvoorbeeld met een
CBA van -1 van een speler met een score van 32 Stablefordpunten de Exact Handicap niet
verhoogd wordt.
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In de nieuwe opzet zal de golfer nóg minder merken van de herberekening, is de
verwachting. Ook omdat er met de nieuwe methodiek minder aanpassingen worden
verwacht.
Waarom en wanneer wordt CBA gehanteerd
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) genoemd. CBA geldt alleen voor 18holes Qualifying Wedstrijden en wordt automatisch door het systeem toegepast vóór de
aanpassing van de handicap.
Jaarlijkse Herziening
Wat is hetzelfde gebleven bij de 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 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
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 (u kunt dit terugvinden in het EGA handicap Systeem 2007, pag. 83 e.v).
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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 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
Handicap Categorieën 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.
Deze procedure geldt niet voor spelers die aan het einde van het jaar een lagere handicap
hadden dan aan het begin van het jaar of spelers van wie de handicap in de periode tussen
twee Jaarlijkse Herzieningen op basis van algemene speelsterkte is aangepast.
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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 revisie 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:
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-holes scores 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.
4. Verspreiding nieuwe regelboekje en EGA Handicap Systeem
Leden van de NGF kunnen regelboekjes bestellen bij verkoop@golfboeken.nl. De eerste 100
zijn kosteloos, voor aantallen daarboven wordt 50 cent per stuk in rekening gebracht.
De CRAS&H is van mening dat tenminste iedere speler die aan clubwedstrijden of de NGF
Competitie meedoet een regelboekje in zijn tas moet hebben. U zult de boekjes vóór
1 januari 2012 op uw clubadres ontvangen.
NB Wij bieden u tevens de mogelijkheid het boekje Samenvatting van de Golfregels en het
EGA Handicap Systeem te bestellen. De eerste 50 stuks zijn kosteloos, daarboven wordt
㈡ 2,50 per 10 stuks in rekening gebracht.
De tekst van de Golfregels 2012 zal in december 2011 op de NGF-site gepubliceerd worden.
Decisions Rules of Golf 2012-2013
Het Decisionboek is een onmisbaar instrument voor Regel- en Wedstrijdcommissies.
De Decisions on the Rules of Golf kunt u nu al voor ㈡ 19.95 bestellen bij
verkoop@golfboeken.nl.
Het boek verschijnt op 27 november en wordt daarna zo snel mogelijk bij u afgeleverd.
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EGA Handicap Systeem
Het boekje waarin de gehele tekst van het EGA Handicap Systeem is opgenomen, verschijnt
15 januari 2012. Aan iedere club zullen 5 exemplaren worden verstuurd. Extra exemplaren
kunnen besteld te worden.
5. Samenvatting Golfregels
De NGF is erg verheugd om te melden dat met GOLFjournaal 6 (december 2011) naar alle
golfers een handzaam boekje wordt gestuurd met de Nederlandse samenvatting van de
nieuwe Golfregels. Ook het handicapsysteem wordt toegelicht. Er wordt uitleg gegeven over
het behalen en verlagen van de handicap, zodat het systeem voor iedere golfer helder wordt.
Verkoop extra exemplaren via verkoop@golfboeken.nl, zie hierboven paragraaf 4.
6. Voorlichtingsdag 11 februari 2012
De NGF zal op 11 februari 2012 een voorlichtingsdag houden op Papendal over de
wijzigingen in de Golfregels en het EGA Handicap Systeem. Alle clubs zullen hiervoor in de
tweede helft van december een uitnodiging ontvangen.
7. Regelpresentatie voor het GVB
De NGF heeft de laatste jaren veel gepubliceerd om het de beginnende golfer makkelijker te
maken, waaronder het starterspakket, het jeugdboek en het daarvan afgeleide boek voor
volwassenen. Omdat clubs ook regelmatig vroegen naar instructiemateriaal, heeft de NGF op
basis van de uitgaven een presentatie gemaakt voor het lesgeven aan beginnende golfers.
Met plaatjes uit het boek, filmpjes, teksten en vragen ontstaat een duidelijk herkenbaar
geheel voor zowel de opleiders als voor beginnende golfers. Elke club zal in december twee
exemplaren van deze presentatie ontvangen, deze bestaat uit een dvd en een handleiding
voor de instructeur.
Examenvragen 2012
De huidige examenvragen kunnen worden gebruikt tot 1 april 2012. De NGF zal de
wijzigingen in de Golfregels 2012-2015 verwerken in aangepaste examenvragen. Het nieuwe
oefenvragenboek is voor kandidaten beschikbaar vanaf 1 maart 2012.
Volgend CRAS&H-bulletin
Het volgende CRAS&H-bulletin zal in januari 2012 verschijnen met daarin onderwerpen als
taken Regiocommissarissen CRAS&H, Model Plaatselijke Regels en GVB-examinatorendagen
en CRAS&H-opleidingen 2012.
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