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Brief aan de Voorzitters, Captains en Secretarissen van de bij de KBGF 
aangesloten clubs. 

 
Technische Commissie 

 
Belangrijke informatie: EGA-Handicappingsysteem 2004 
 
Brussel, 29 maart 2004 
 
Geachte Voorzitter, 
Geachte Captain, 
Geachte Secretaris, 
 
Vanaf heden zal er een aangepast handicappingsysteem van kracht zijn, 
gebaseerd op het handicappingsysteem zoals uitgegeven door de European Golf 
Association. 
 
De volledige manual zal U binnenkort ontvangen. 
 
Aangezien het nieuwe seizoen voor de deur staat, en U waarschijnlijk uw eerste 
competities aan het voorbereiden bent in I-golf, is het van belang dat U de 
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het KBGF handicappingsysteem 1998 
hier verneemt. 
 
Het I-Golf wedstrijdpakket is reeds volledig voorbereid op het EGA 
Handicappingsysteem 2004. 
 
De belangrijkste aanpassingen: 
 

1. Handicaptabellen 
De oude playing handicap tabel (stroke play – match play) verdwijnt. 
Enkel de tabel strokes received zal van toepassing zijn en zal in het 
vervolg de naam EGA playing handicap tabel dragen. Voor het berekenen 
van de playing handicap, zowel in stroke play, match play alsook 
stableford zal er slechts een berekeningsformule geldig zijn: 

 
Playing Handicap = 

Exact Handicap x Slope Rating/113 + (Course Rating - Par) 
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2. Toepassing van de Competition Stableford Adjustment (CSA) 

Dit is een aangepaste versie van de voormalige CSS (Competition 
Scratch Score). De stablefordscores van Qualifying Competities worden 
aangepast naar boven of naar beneden nadat de scores zijn ingegeven, in 
functie van de gerealiseerde scores tijdens de wedstrijden. Deze 
berekening wordt automatisch uitgevoerd in I-Golf.  

 
3. Handicapaanpassingen 

a. Aanpassing van de Bufferzone voor de spelers en speelsters van 
categorie 1 (4,4 en lager) van 34-36 naar 35-36. 
b. Aanpassing naar boven van de handicaps van de spelers en 
speelsters van categorie 4 (18,5-26,4) met 0,2 naar 0,1. 
 

4. Jaarlijkse herziening van de handicaps 
4 QC’S verplicht per jaar in plaats van 5 
 

5. 4BBB Competitie 
Iedere partner ontvangt 90% van zijn playing handicap in plaats van 80%. 

 
6. Aanpassing van de lengtes van de par van de holes (in meters) 

 
PAR DAMES HEREN 
3            -     200            -     225 
4 180     -     390 200     -     450 
5 360     -       + 400     -       + 
 

7. Verkrijgen van een EGA Handicap  
Maximum EGA Handicap:  36,0 
Club Handicap:    37,0 - 54,0 
Golfvaardigheidsbewijs:  45,0 
 
Een EGA Handicap wordt verkregen indien een speler een minimum van 
3 kaarten speelt, gebaseerd op een exact handicap van 36,0, met een 
stableford score van 36 punten of meer, op een terrein met een minimale 
lengte van 2750m over 18 holes. 
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Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. Zoals vermeld ontvangt U het volledige 
systeem van zodra dit beschikbaar is. Op onze website www.golfbelgium.be zal 
de manual eveneens te downloaden zijn in de vorm van een pdf-bestand. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Technische Commissie, 
 

 
 
Jasper van Berkel 
Secretaris Sport KBGF 
 


