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1.

EGA Handicap Systeem

a.

CSA

In de loop van het jaar zijn er veel vragen en opmerkingen binnengekomen over de nieuwe
bepalingen van het EGA Handicap Systeem.
In het GOLFjournaal van oktober is een bewerking opgenomen van een artikel over CSA dat door
onze zustervereniging, der Deutscher Golf Verein, in Duitsland is gepubliceerd. Dit artikel probeert
rationele antwoorden te geven op veel gestelde vragen als:
-

Waarom is CSA eigenlijk nodig?
Mijn handicap is afhankelijk van de prestaties van de rest van het veld?
Waarom kan de CSA +2 zijn, terwijl het prachtig weer is de hele dag?
Hoe weet ik na de wedstrijd wat mijn nieuwe handicap wordt?
Tellen DQ en NR mee in de bepaling van de CSA? (Antwoord: Ja, No Show niet.)

Wij zijn ervan overtuigd dat een of twee jaar ervaring met de toepassing van CSA zal leiden tot
meer inzicht en mogelijkheden de systematiek te verbeteren. Daarom dringen we er nog eens bij u
op aan de vragen op de Excelsheet die u in juli is toegestuurd in te vullen en per 13-10-2007 te
retourneren aan het bureau.
b.

Jaarlijkse Herziening

Aan het einde van het seizoen 2007, waarschijnlijk in de eerste weken van 2008, wordt voor de
eerste maal de nieuwe regeling voor de Jaarlijkse Herziening toegepast op alle clubs. Als de
Nederlandse spelers in 2007 net zo veel, of weinig, kaarten ingediend hebben als in vorige jaren
zal naar verwachting 50% of meer van de handicaps inactief worden. Dat is een keuze die de
speler zelf maakt, maar om er voor te zorgen dat de consequenties daarvan tijdig aan eenieder
duidelijk zijn, zullen deze in het GOLFjournaal van september nog een keer uitvoerig aan de orde
komen.
Wij raden u aan dat ook binnen uw club te doen, zodat u straks geen gezeur krijgt: ’Ik wist het niet’,
‘Ik was op reis’, ‘Ik had mijn voet verzwikt’ etc.
Wij hopen natuurlijk dat er meer kaarten zullen worden ingeleverd, ondermeer omdat de 9-holes
regeling het voor veel mensen makkelijker maakt.

1

Daarnaast raden wij u aan op tijd te overwegen voor welke clubwedstrijden een actieve EGA
Handicap vereist is en welke onder de noemer gezelligheidswedstrijd zullen vallen, waar ook
spelers met inactieve handicaps aan mee kunnen doen. Dat dient in het wedstrijdreglement
vastgelegd te worden. Immers in het EGA Handicap Systeem 2007-2010 is de handicapcommissie
verantwoordelijk voor de vaststelling van de handicaps en de jaarlijkse herziening (inclusief
vaststellen actief/inactief). De wedstrijdcommissie, die verantwoordelijk is voor de
wedstrijdvoorwaarden, bepaalt of er wel of geen actieve EGA Handicap voor deelname vereist is.
Het laat zich aanzien dat deze kwestie wel enige tijd zal vergen in de meeste clubs, dus is het
verstandig om er op tijd aan te beginnen. Het is wel te overwegen een clausule in te voeren die het
bestuur de mogelijkheid geeft individuele dispensatie te verlenen in zeer uitzonderlijke gevallen.
De NGF beveelt aan voor alle Qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien een actieve EGA
Handicap verplicht te stellen.
c.

Procedure Jaarlijkse Herziening

Nadere studie heeft uitgewezen dat de grens voor het bepalen of een speler in aanmerking komt
voor verlaging te krap is vastgesteld. Deze staat nu op onderste grens buffer plus 3 en levert een
veel te grote selectie van spelers op. Indien de grens, met zekere voorwaarden, naar 5 wordt
verlegd, werkt het algoritme ook goed en zijn de aantallen spelers die voor verhoging of verlaging
worden geselecteerd hanteerbaar, samen circa 10% van de hele database.
Binnenkort zal aan de softwareleveranciers en de clubs een aangepaste Appendix VII worden
gestuurd waarin deze nieuwe inzichten zijn verwerkt.
d.

Enquête

Inmiddels wordt een enquête voorbereid die wij aan het eind van het seizoen aan de clubs zullen
sturen. Het is de bedoeling op deze wijze informatie te verzamelen over de werking van de nieuwe
bepalingen in het EGA Handicap Systeem zoals CSA, 9-holes Qualifying scores, GVB
Regelexamen en Jaarlijkse Herziening.
2.

Golfregels

Met ingang van 1 januari 2008 wordt een nieuwe editie van de Golfregels van kracht. De CRAS&H
is nu bezig met de Nederlandse vertaling en aanpassing van het GVB Regelexamen.
Om alle clubs grondig voor te lichten over de wijzigingen zal op 2 februari 2008 een seminar
georganiseerd worden op Papendal.
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3.

Opleidingen

Op 14, 15 en 16 maart 2008 zal er weer een cursus Regelcommissies worden gegeven. Deze
cursus blijft gelukkig voldoende kandidaten aantrekken, zoveel zelfs dat wij moeten selecteren op
prioriteit om de groep tot 60 personen per jaar te kunnen beperken. Een grotere groep is niet
wenselijk in verband met de persoonlijke aandacht en de praktijkdemonstraties.
Het is niet prettig om mensen teleur te moeten stellen en daarom wil de CRAS&H nog eens het
uitgangspunt voor de cursussen Regelcommissies en Clubreferee onder uw aandacht brengen.
Wij streven ernaar dat er per club 2 door de NGF opgeleide regeldeskundigen actief zijn, voor Cen 9-holes verenigingen zou 1 ook kunnen volstaan. Wij huldigen ook het ‘train-de-trainerprincipe’.
Dat wil zeggen dat wij verwachten dat de door de NGF opgeleide mensen die kennis in eigen kring
doorgeven door middel van eigen opleidingsavonden, studiegroepen of welke methode dan ook.
In een gemiddelde club zijn waarschijnlijk 3 tot 4 mensen actief in een regelcommissie, al dan niet
overlappend met 10 tot 20 mensen in wedstrijdcommissies (inclusief dames-, heren-, senioren- en
jeugdcommissie). Het is uitgesloten dat de NGF een zodanige opleidingscapaciteit van vrijwilligers
van het huidige niveau op de been brengt dat al deze mensen in welke vorm dan ook opgeleid
zouden kunnen worden. Bovendien is het voor de trainers uitstekend zelf les te geven, daarmee
verdiepen zij hun kennis en kan iedere club een eigen beleid met betrekking tot opleiding en
vervulling van vacatures in commissies hanteren.
Met de nieuwe D-verenigingen zijn er samen voor de 106 banen met meer dan 9 holes en 76
banen met 9 holes of minder ongeveer 300 opgeleide mensen nodig. Als we uitgaan van de
gemiddelde ‘verblijftijd’ in een commissie van 6 jaar, is de opleidingscapaciteit van 60 personen
per jaar voldoende. Maar het betekent wel dat de clubs alleen goede mensen moeten sturen die
voldoende ervaring hebben en die meer dan een paar jaar actief zullen zijn in een commissie.
Daarnaast moet er binnen de club ook een opleidingsactiviteit bestaan. Indien gewenst kan de
Regiocommissaris een club bijstaan bij het opzetten van een interne opleiding.
De cursus Clubreferee is bedoeld voor de beste kandidaten (score 80% of meer) van de cursus
Regelcommissies en richt zich meer op complexe problemen en de taak van een referee. Deze
wordt eenmaal per twee jaar gegeven voor ongeveer 40 personen. Uit deze groep worden ook de
referees voor het NGF-wedstrijdprogramma geselecteerd.
4.

Diversen

a.

Clubkampioenschappen

Vaak komt de vraag op of spelers die lid zijn van twee of meer clubs aan de
clubkampioenschappen van meer dan een club mogen meedoen. De NGF zal daar geen
standpunt over innemen, omdat het een kwestie betreft die iedere club zelf behoort te regelen.
b. Neary
Vraag: Geldt een hole-in-one als een neary?
Antwoord: Ja, nearer kan niet.
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