
Wijzigingen in het EGA-Handicap systeem 2016 
 

In het afgelopen jaar heeft de RandA (The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews) samen met de 

USGA (United States Golf Association) op verzoek van o.a. de NGF een aantal wijzigingen in het 

handicap systeem doorgevoerd. Het bestaande systeem voldeed niet meer en men wilde meer mensen aan 

het golfen hebben. 

 

Exact handicap en Club handicap vervallen 

De namen “Exact handicap” en “Club handicap” zijn vervallen en wordt “EGA handicap”.  

Dit betekent dat er een handicap categorie 6 is toegevoegd. Deze categorie is EGA handicap 37 t/m 54. 
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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 31 - 36 33 - 36 0,1 0,5 

6     37 - 54 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,0 
 

In categorie 6 gaat je EGA handicap nooit omhoog. Voor ieder Stableford punt boven de 36, gaat je EGA 

handicap één punt omlaag. Er is dus ook geen buffer. 

Zo gauw je over de grens van EGA handicap 36 heen gaat, kom je in categorie 5, met bijbehorende 

verwerking. Bijvoorbeeld; iemand met EGA handicap 38 speelt 40 Stableford punten. Met 2 van deze 

punten komt hij op EGA handicap 36 en met de 2 overblijvende punten gaat hij naar EGA handicap 35,0 

(2 x 0,5 punt). 

  

Golfers uit handicap categorie 2 mogen nu ook 9-holes qualifying kaart spelen 

Vorig jaar mocht dit nog niet. 

  

Er is een wijziging in handicap categorie 5 

Je EGA handicap gaat nu maar 0,1 punt omhoog als je onder je buffer speelt. Vorig jaar was dat nog 0,2. 

 

Vervallen inactieve handicap 

Een belangrijke wijziging is het vervallen van de inactieve handicap. Er wordt geen onderscheid meer 

gemaakt tussen actieve en inactieve handicaps. Bij iedere wedstrijd kaart of qualifying kaart wordt 

bekeken of de EGA handicap moet veranderen. Het gevolg is dat iedereen met een EGA handicap ook 

aan de wedstrijden mee kan doen. Tenzij de wedstrijdcommissie beperkende eisen stelt. Bijvoorbeeld; je 

moet minimaal een x aantal kaarten hebben gelopen om aan de wedstrijd deel te mogen nemen. 

  

CBA 

De CBA (Computer Buffer Adjustment), de verschuiving van de buffer bij slechte resultaten, 

bijvoorbeeld door slecht weer, is veranderd. De verschuiving is maximaal 2 punten in plaats van 3. Bij de 

wedstrijd moeten minimaal 10 golfers deelnemen uit handicap categorie 1 t/m 4. Maar iedereen in 

categorie 1 t/m 5 krijgt de aanpassing. 

 

Jaarlijkse Review 

De Jaarlijkse Herziening wordt vervangen door een Jaarlijkse Review. Dit hoeft niet meer op het einde 

van het jaar te zijn. Bovendien kan de EGA handicap aangepast worden op eigen verzoek. De Handicap 

Commissie beoordeelt of het verzoek ingewilligd wordt. Een lichamelijke beperking zou bijvoorbeeld een 

reden kunnen zijn. De bedoeling is dat iedereen met plezier gaat golfen en zijn of haar EGA handicap als 

een hulp voor meer spelplezier hanteert. 
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