
EGA HANDICAP SYSTEEM 

 

Algemeen 

Dankzij het EGA Handicap Systeem wordt bereikt dat in Europa op zodanige wijze 

handicaps tot stand komen dat spelers van verschillend niveau op een zo gelijkwaardig 

mogelijke basis met elkaar kunnen wedijveren. Handicapping is uniek voor golf en geeft 

het spel extra aantrekkingskracht. Om met plezier te spelen, hoort eenieder zijn 

verplichtingen in het systeem na te komen om ervoor te zorgen dat de handicap een 

correcte weergave is van de speelvaardigheid. Een handicap is geen statussymbool. 

 

Basisprincipes van het handicapsysteem 

 Speel zo goed mogelijk in iedere ronde en lever zoveel mogelijk qualifying scores 

in gedurende het speelseizoen. 

 Controleer of de geregistreerde handicap correct is; die behoort een weergave te 

zijn van jouw speelvaardigheid. 

 Indien jouw handicap te hoog of te laag is, neem dan contact op met de 

Handicapcommissie. 

Terminologie 

 EGA Handicap is de officiële handicap die op het hele vasteland van Europa geldt. 

 Exact Handicap is de officiële handicap tot 1 decimaal achter de komma. Deze 

wordt in het systeem onderhouden en is de ingang voor de Playing Handicap 

Tabel. 

 Playing Handicap is het aantal slagen dat je meekrijgt. Deze is te vinden in de 

Playing Handicap Tabel van de baan en hangt onder andere af van de 

moeilijkheidsgraad van de baan (uitgedrukt in de Course- en Slope Rating). Als de 

baan moeilijk is, krijg je meer slagen dan je Exact Handicap. Als deze relatief 

gemakkelijk is, krijg je minder slagen. 

 Een EGA handicap is een handicap tot maximaal 54, die op de (virtuele) club 

wordt geregistreerd.  

Verantwoordelijkheden van de spelers 

Om een correcte en effectieve toepassing van het EGA Handicap Systeem te garanderen, 

is het belangrijk dat alle betrokkenen de verantwoordelijkheid aanvaarden voor een 

eerlijk handicapsysteem. Iedere speler is tenslotte verantwoordelijk voor zijn/haar eigen 

handicap en voor iedere verandering van die handicap als gevolg van qualifying scores. 

 Registreer altijd een score van een qualifying ronde, ongeacht of je jouw handicap 

hebt verlaagd of verhoogd of in de bufferzone hebt gespeeld. Dat doe je door 

jouw scorekaart (geaccordeerd/getekend door je marker) onmiddellijk na de 

ronde in te leveren bij de Handicapcommissie of door de score in een 

computersysteem of App in te voeren volgens de aanwijzingen van de golfclub. 

 Als je na een qualifying ronde je score niet inlevert, wordt een No Return (NR) 

voor die ronde geregistreerd. Afhankelijk van de reden voor de NR kan dit al dan 

niet leiden tot een aanpassing van je handicap. De Handicapcommissie zal van 

geval tot geval de reden bekijken en een beslissing nemen inzake een mogelijke 

aanpassing. 

Verantwoordelijkheden van de Handicapcommissie 

 De Handicapcommissie is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het 

handicapsysteem op de golfclub. Wend je tot de Handicapcommissie, als je denkt 

dat je de verkeerde handicap hebt (d.w.z. een handicap die te hoog of te laag is). 

 De Handicapcommissie heeft de bevoegdheid de Exact Handicap van elke speler 

aan te passen. Dit geldt in het bijzonder bij het proces van de jaarlijkse 

handicapherziening (wordt jaarlijks uitgevoerd door de Handicapcommissie aan 

het begin van het kalenderjaar). 



 De commissie behoort haar bevoegdheid, in bijzondere gevallen, ook uit te 

oefenen gedurende het jaar indien de vaardigheid van de speler en zijn handicap 

te zeer uiteenlopen. 

 

Registratie van handicaps 

Om een handicap te verkrijgen, neemt je contact op met een bij de NGF aangesloten club 

die gerechtigd is handicaps te registreren. Dit kan ook een club zonder baan zijn (virtuele 

club). Zij kunnen informatie geven over de procedure. 

 

EGA Handicap 

Een speler krijgt een EGA Handicap, nadat hij/zij een score over 18- of over 9 holes heeft 

ingeleverd, spelend van een maximale Exact Handicap 54.0, waarvan de score 36 of 

meer Stablefordpunten bedraagt. Elke score moet ondertekend zijn door de speler en de 

marker. 

Spelers kunnen op twee manieren hun handicap veranderen: 

 Meedoen aan qualifying wedstrijden. Op basis van de geregistreerde score wordt 

de handicap gewijzigd. 

 Qualifying kaarten inleveren. Dit zijn scores die gemaakt zijn in een ronde onder 

Qualifying Condities (zie onderstaand). De spelvorm is uitsluitend Stableford. 

Qualifying Kaart 

Een Qualifying Kaart moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Voordat je de ronde start, moet je je aanmelden op de lijst voor Qualifying 

Kaarten (al dan niet in een computer). De inschrijving dient alle informatie te 

bevatten om de verwerking van de ingeleverde score mogelijk te maken, zoals 

jouw NGF-pasnummer en het pasnummer van je marker. Van tevoren moet 

gemeld worden of het een ronde is van 9 holes of 18 holes. 

 Bepaal met de Playing Handicap Tabel met welke Playing Handicap je gerechtigd 

bent te spelen uitgaande van je geregistreerde Exact Handicap en de afslagen 

(kleur tees) waarvan je gaat spelen. Gewoonlijk mag je zelf kiezen van welke 

(kleur)tees je afslaat, bij wedstrijden gelden speciale voorwaarden. Op de kaart 

dien je deze Playing Handicap en de Exact Handicap te vermelden. 

 Na afloop van de ronde moet je de scorekaart inleveren en de kaart moet 

ondertekend zijn door jou en een erkende marker. 

 Een Qualifying Kaart kan niet alleen op een Nederlandse baan worden gespeeld, 

maar tevens in het buitenland, mits de score in een ronde onder Qualifying 

Condities is gemaakt. Bij de verwerking van een qualifying kaart op een 

buitenlandse (EGA)baan is het (als deze baan niet in de App of in het 

computersysteem voorkomt) noodzakelijk om de papieren scorekaart in te leveren 

bij de club. 

 

Handicap tabel 

Het gebruik van de handicapslagen tabel (stroke-index): 

1. Bepaal de kleur van de tee’s waarvan je gaat spelen. Veel tees hebben een rating 

voor dames en voor heren. 

2. Zoek in de kolom van de bij punt 1 bepaalde kleur de range waarbinnen jouw 

Exact Handicap valt. 

3. Rechts naast de bij punt 2 bepaalde range vindt je jouw Playing Handicap. 

Qualifying condities 

Qualifying Condities 

Om een ronde te laten tellen voor handicapdoeleinden is het vereist dat aan de 

Qualifying Condities wordt voldaan: 

 De ronde moet gespeeld worden op een baan welke een geldige Course en Slope 

Rating heeft volgens het USGA Course Rating System. 

 De ronde moet gespeeld worden volgens de Golfregels en de geldende Plaatselijke 

Regels. 



 De ronde moet gespeeld worden in de spelvorm individueel Strokeplay, Stableford 

of tegen Par met de volledige Playing Handicap (speciale voorwaarden gelden 

voor 9-holesronden). 

 De score moet genoteerd en ondertekend worden door een erkende marker. 

 Ronden gespeeld terwijl er geplaatst mag worden, kunnen geteld worden voor 

handicapdoeleinden. 

 Ronden gespeeld in vierbalwedstrijden of andere wedstrijden, waarbij een speler 

samen speelt met een of meer partners, mogen niet tellen voor 

handicapdoeleinden. 

9-Holes ronden 

Indien je een speler bent met een Exact Handicap in Handicap Categorie 2 t/m 6 

(handicap 4.5 t/m 54), mag je ook wedstrijdscores en Qualifying Kaarten over 9 holes 

inleveren voor handicapdoeleinden. Echter, je mag per dag maar één Qualifying Ronde 

over 9 holes inleveren. De score over 9 holes wordt met 18 punten verhoogd tot een 

handicap score. De buffers voor 9 holes zijn daarom wel kleiner (zie het item bufferzones 

elders op de site). 

 

CBA- Computed Buffer Adjustment 

Speel je wedstrijden of ga je wedstrijden spelen dan kom je de CBA tegen. Binnen het 

EGA Handicap Systeem kan een correctie van de scores plaatsvinden bij 18 holes 

wedstrijden. Lees hiervoor het artikel CBA op deze site. 

 

Jaarlijkse of tussentijdse handicapherziening 

Ieder jaar moet de Handicapcommissie de Exact Handicap van alle spelers beoordelen. 

Dit wordt gedaan om te zien of jouw handicap nog overeenkomt met jouw werkelijke 

speelsterkte. Deze aanpassing gebeurt aan het begin van een kalenderjaar en wordt de 

Jaarlijkse Herziening genoemd. Jouw handicap zou dus kunnen zakken of stijgen naar 

aanleiding van de Jaarlijkse Herziening. 

Bij deze Jaarlijkse Herziening worden steeds 8 qualifying kaarten of wedstrijdkaarten in 

aanmerking genomen uit het afgelopen jaar en bij minder dan 8 kaarten ook uit het 

voorgaande jaar. Bij minder dan 8 kaarten in de afgelopen 24 maanden vindt geen 

herziening van de handicap plaats. Handicapverhoging (of verlaging) vindt plaats met 1, 

2 of 3 punten al naar gelang de handicapcategorie waarin men speelt. 

Als je handicap gedurende het seizoen niet overeenkomt met jouw werkelijke 

speelsterkte kan in overleg met de Handicapcommissie ook tussentijds (gedurende het 

seizoen) een herziening van je handicap plaatsvinden. 

Vragen over handicapaanpassing in het kader van de Jaarlijkse Herziening kunnen 

worden gesteld aan de Handicapcommissie. 

 

Veranderingen per 1 januari 2018: 

“De basis van het handicapsysteem is en blijft het vertrouwen in de golfer” 

De marker 

De marker is en blijft een cruciaal onderdeel voor het spelen van een qualifying kaart. De 

goedkeuring door de marker van een score is de eerste stap in het waarborgen van de 

kwaliteit van het handicapsysteem. De marker telt samen met de speler het aantal 

slagen en zorgt ervoor dat de golfregels juist worden toegepast. We vertrouwen erop dat 

de marker en de speler tekenen voor de juiste scores op de scorekaart en dat de 

scorekaart wordt ingeleverd. De marker moet voor iedere handicapcommissie 

traceerbaar zijn, zodat de handicapcommissie bij twijfel de marker en/of de speler kan 

benaderen. Mocht de marker nu nog niet traceerbaar zijn, dan gaat de NGF ervoor 

zorgen dat deze wel traceerbaar wordt.  

Vooraf registratie  

In het EGA Handicap Systeem staat beschreven dat je, om een qualifying kaart te mogen 

spelen, vooraf je kaart moet registreren. Dat kon tot nu toe via de caddiemaster met een 

gele sticker of via een kaart uit de zuil. Vanaf 1 januari kun je ook op de eerste tee een 

afspraak maken om qualifying te spelen. De speler en de marker maken de afspraak om 



qualifying te spelen, ze spreken af welke lus ze spelen, hoeveel holes en van welke kleur 

tee. Het op de tee afspreken om qualifying te spelen, is een toegankelijke manier voor 

het spelen van een qualifying kaart en een manier om het spelen van kaarten te 

stimuleren. We vertrouwen de speler en de marker dat deze kaarten vervolgens ook 

worden ingediend bij de club via een website, zuil, de App of fysiek. Deze manier van 

vooraf registreren wordt in Zweden al meerdere jaren gebruikt en wordt geaccepteerd 

door de EGA (European Golf Association). 

Indienen scorekaart 

Na de ronde kunnen de speler en de marker de kaart invoeren in de zuil, op de website, 

via een App, op het terras of ‘s avonds op de bank. Uiteraard blijft het inleveren van een 

fysieke scorekaart ook tot de mogelijkheden behoren. De spelers moeten de kaart zo 

snel mogelijk inleveren. De handicap wordt dan meteen aangepast en is dan up-to-date. 

De volgende ronde kan dan worden gespeeld vanaf de juiste handicap. Mocht het direct 

inleveren van de qualifying kaart niet lukken, dan moet deze score worden ingeleverd 

voordat de volgende kaart wordt gespeeld. Op sommige clubs is er een limiet ingebouwd 

dat je binnen een x-aantal uur nadat je de scorekaart hebt aangevraagd deze moet 

invoeren. Deze drempel zal eruit worden gehaald om meer scores van spelers te 

stimuleren. 

Inleveren en bewaren 

Op dit moment voeren al heel veel golfers hun scorekaarten in via de zuil/computer op 

de club of via een App zoals die van GOLF.NL. Voorheen moest de fysieke kaart ook op 

de club worden ingeleverd, maar dat is niet meer nodig. Als een scorekaart digitaal wordt 

ingevoerd en digitaal ‘ondertekend’ is door een marker, hoeft de kaart dus ook niet meer 

thuis of op de club bewaard te worden. De kaart is immers al digitaal te vinden en wordt 

digitaal bewaard. Als een papieren scorekaart wordt ingeleverd, dan voert de 

Handicapcommissie de kaart in via de software. De kaart hoeft daarna niet te worden 

bewaard door de speler of de club. In de voorgestelde golfregels van 2019 van de R&A 

staat dat je de scorekaart op papier of elektronisch mag inleveren. De NGF loopt hier 

vast iets op vooruit om mee te gaan met de snelle ontwikkelingen in de (golf)wereld. 

Gele sticker 

De gele sticker komt te vervallen. Deze gaf aan dat er op de baan qualifying condities 

waren. Via een nieuw banenbestand zullen via de App en de zuil alleen qualifying kaarten 

geaccepteerd kunnen worden als er qualifying condities waren. Het banenbestand zal dus 

ook, als een dag later de kaart wordt ingeleverd, de condities van de dag ervoor 

hanteren. Zie kopje ‘nieuw banenbestand’ verderop. 

Meerdere 9-holes 

Het spelen van 9-holes rondes wordt steeds populairder. Hoe meer scores een speler 

inlevert hoe betrouwbaarder zijn/haar handicap. In dit streven past het om meerdere 9-

holes rondes op één dag toe te staan. Je ziet steeds vaker dat golfers bijvoorbeeld ‘s 

ochtends op baan x spelen en aan het einde van de dag nog 9 holes willen spelen op 

baan y. Vanaf 1 januari kunnen beide kaarten worden geaccepteerd. Twee 9-holes 

wedstrijden op één dag werden al geaccepteerd. N.B.: Het is niet de bedoeling dat een 

18-holes ronde wordt opgesplitst in twee keer 9 holes. 

Rol van de Handicapcommissie 

De rol van de toekomstige Handicapcommissie verandert iets door de aanpassingen in 

het handicapsysteem: van controleur vooraf naar promotor en toezichthouder achteraf. 

Doordat veel meer kaarten digitaal zullen worden ingeleverd, zullen de scores achteraf 

worden gescreend door de Handicapcommissie. Bij opvallende of vreemde patronen kan 

de Handicapcommissie in gesprek gaan met de speler om te achterhalen wat er is 

gebeurd of in samenspraak met de spelers de handicap verhogen of verlagen. 

Eén homeclub 

Een speler kan maar één homeclub hebben. De homeclub is de club die de handicap 

registreert. Als een speler lid wordt van een tweede club, dan moet de speler kiezen 

welke de homeclub wordt. De andere club moet in het ledenbestand de homeclub op 

‘nee’ zetten. 

Nieuw banenbestand 

Het nieuwe banenbestand gaat ervoor zorgen dat alle gegevens van de banen overal 



gelijk en actueel zijn. De clubs geven in het banenbestand aan welke lussen en kleuren 

tees qualifying zijn. 

 

De App GOLF.NL 

De App GOLF.NL heeft inmiddels ruim 53.000 gebruikers en maakt het spelen van een 

qualifying kaart veel toegankelijker. De App kan alleen gebruikt worden door golfers 

waarvan de club de uitwisseling met de nieuwe database van de NGF aan heeft staan. 

(Dit is ongeveer 95% van de clubs). Hoe de App voor de golfer werkt, illustreert dit 

filmpje: 

https://youtu.be/niZ8Jca_Q5o 

De bufferzone 

De bufferzone is een zone van Stablefordscores waarin de handicap niet wordt 
aangepast, omdat je score op het speelniveau van je handicap ligt. 

In de tabel hieronder staan voor iedere Handicap Categorie de verschillende 

Stablefordpuntlimieten voor de betreffende bufferzone af te lezen, zowel voor 9 als 18 

holes ronden. Indien de ingeleverde score lager is dan de bufferzone, wordt de Exact 

Handicap verhoogd en indien de ingeleverde score hoger is dan de buffer, in het 
algemeen 37 Stablefordpunten of meer, wordt de Exact Handicap verlaagd. 

De bufferzones van een 9 holes en 18 holes ronde verschillen. 

Handicap 

Categorie 

EGA Exact 

Handicap 

Buffer 

Zone  

18 holes 

score 

Buffer 

Zone  

9 holes 

score 

Minder 

Stableford 

punten dan 

de 

Buffer Zone 

Voor iedere 

punt 

meer dan 36 

Stableford 

punten 

        Verhoging 

van de 

EGA Exact 

Hcp 

Verlaging 

van de 

EGA Exact 

Hcp 

1 --- - 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 0.2 0.5 

6 37 - 54 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 

 

 

Voorbeeld: 

Een speler met een EGA Exact Handicap van 11.2 maakt een Qualifying Score van 20 

Stableford punten.  

Zijn EGA Exact Handicap wordt verhoogd tot 11.3.  

Vervolgens maakt hij een Qualifying Score van 42 Stableford punten.  

Zijn EGA Exact Handicap wordt nu verlaagd met 6 x 0.2 = 1.2.  
Zijn nieuwe EGA Exact Handicap wordt 10.1. 

CBA – Computed Buffer Adjustment 

Soms wordt een wedstrijdronde golf gespeeld onder omstandigheden die 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. 

https://youtu.be/niZ8Jca_Q5o


Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aanpassing het Computed Buffer 

Adjustment (CBA) genoemd. CBA geldt alleen voor 18-holes Qualifying 

Wedstrijden en wordt automatisch door het systeem toegepast vóór de aanpassing van 
de handicap. 

 Handicapverlaging is (in tegenstelling tot het EGA handicapsysteem 2007) niet 

meer gekoppeld aan het vaste getal van 36 Stableford punten, maar aan 

de bovengrens van de bufferzone.  

Met andere woorden: als je meer Stablefordpunten hebt dan de bovengrens van 

je bufferzone krijg je, per Stablefordpunt méér, een handicapverlaging. 

 De CBA kan leiden tot aanpassing van de bufferzone. 

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:  

(1) een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan 

verwacht) of  

(2) 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. 

  Points 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

A CBA  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3  -0.6 

    

B  -4RO  - -  BZ  BZ  BZ  BZ -0.3 -0.6  -0.9  -1.2 -1.5 -1.8 

   -3  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3  -0.6  -0.9  -1.2  -1.5 

C  -2  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3  -0.6  -0.9  -1.2 

   -1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3  -0.6  -0.9 

   0  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3  -0.6 

D  +1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  +0.1  BZ  BZ  BZ  BZ  -0.3 

Vier voorbeelden aan de hand van bovenstaand schema (voor Handicap Categorie 3): 

De normale buffer loopt van 33 t/m 36 (regel A). Dit blijft het geval als de CBA nul is. 

Een speler met een score van 32 Stablefordpunten verhoogt zijn handicap met 0.1  
Een speler met een score van 35 Stablefordpunten speelt in zijn buffer  

 


