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Inleiding
Een Extra Dag Score (EDS) is een kwalificatiescore die buiten een georganiseerde
competitie kan worden gespeeld. Elke EDS wordt in de centrale database van het KBGF
(Belgische Golffederatie) geplaatst. EDS kaarten van eigen leden worden steeds
gecontroleerd door het handicapcomité van Golfclub Kampenhout. Het EDS-systeem zal
de regels volgen die zijn vastgelegd in het EGA Handicap systeem tot 1 november 2020.
Daarna zal het nieuwe WHS (World Handicap System) in werking treden. Maar aangezien
het WHS reeds het verleden en de huidige handicapwijzigingen zal volgen, zullen de
basisrichtlijnen van WHS worden gevolgd in de EDS-implementatie. Het is de
verantwoordelijkheid van de spelers om integer te handelen door de Rules of Handicapping
te volgen en de Rules of Handicapping niet te gebruiken of te omzeilen met als doel een
oneerlijk voordeel te behalen.

1. EDS Kaarten
GC Kampenhout maakt het mogelijk om op twee manieren een EDS-ronde te spelen. Een
fysieke scorekaart kan worden aangevraagd bij het secretariaat voordat een ronde wordt
gespeeld of een elektronische kaart kan worden aangevraagd via het elektronische (I-golf)
systeem. Bij elektronische EDS worden automatisch e-mails verstuurd naar de speler,
marker, homeclub en GC Kampenhout om de registratie te bevestigen.
De handicapcommissie zal te allen tijde de EDS-kaarten opvolgen en kan de ingeschreven
kaarten aanvechten zoals beschreven in het Handicapping Reglement. De kaarten worden
afgetekend door de kapitein en/of een lid van de handicapcommissie. De golfbaan dient
geopend te worden voor kwalificatierondes (Course Rating- en Slope Rating-eisen dienen
gehandhaafd te blijven).

1.1. G.C. Kampenhout als Homeclub
1.1.1. In België
•

•

•

Alleen de EDS-kaart die op de golfbaan van Golfclub Kampenhout wordt gespeeld,
wordt geaccepteerd.
Elke EDS-kaart wordt beschouwd als een kwalificatieronde.
Per EDS-kaart zal er door Golfclub Kampenhout een EDS-fee (administratie kosten)
aangerekend worden van 5 Euro. De fee zal gehalveerd worden voor junioren en 9
hole spelers.
EDS-kaarten zijn enkel geldig als:
- De handicapcategorie van een speler is cat.2 t/m cat.5.
Vanaf 29 mei 2020 mogen ook cat.1 (<4.5hcp) en cat.6 (37-54 hcp) spelers
EDS-kaarten inbrengen. Dit volgt de principes van het WHS systeem en is
geaccepteerd door het KBGF.
- Het maximum van 5 EDS-kaarten per jaar is door het KBGF opgeheven en er
worden momenteel geen limieten gesteld aan het maximum aantal EDS-kaarten
die kunnen worden gespeeld.
- Een EDS telt alleen mee voor handicapping als de speler zijn naam en
federatiekaartnummer op de EDS-inschrijvingslijst heeft geregistreerd
(automatisch met elektronisch systeem) voor het begin van de ronde. De
inzending moet het aantal te spelen holes (9 of 18 holes), de datum en het uur
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van inschrijving, de naam en het federatienummer van de marker, de EGAhandicap en de spelende handicap bevatten. De inschrijving moet voor aanvang
van de ronde plaatsvinden.
- Een tee-time moet worden geregistreerd en maakt deel uit van de EDSregistratie. Elke EDS-kaart is voor één specifieke geregistreerde tee-time.
- De speler moet dezelfde gegevens registreren als hierboven vermeld op de
fysieke scorekaart (de elektronische versie doet dit automatisch) en moet de
scorekaart ondertekend door de marker en speler binnen brengen. Voor de
elektronische EDS-kaart is een elektronische handtekening van marker en
speler vereist
- Als de speler, na registratie op de EDS-inschrijvingslijst, de scorekaart niet terug
binnen brengt, zal een NR (No-Return) worden geregistreerd voor
handicapdoeleinden.
- De EDS-kaart moet zo snel mogelijk op de dag van het spel (bij de receptie of
elektronisch) worden ingeleverd, en wel voor middernacht. Als de kaart na 3
dagen niet wordt ingeleverd, wordt deze geregistreerd als No-Return.
- Het formaat van het spel moet Single Strokeplay of Single Stableford zijn. De
score zal worden herberekend naar een Stableford-score.
- Volledige 9 of 18 holes moeten worden gespeeld.
- De EDS-bijdrage wordt betaald voordat de EDS-ronde begint (tee-times). Als
het bedrag niet vooraf is betaald, wordt de EDS-kaart geannuleerd. Merk op dat
de betaling van de EDS-kosten voor de elektronische EDS-kaart bij de receptie
moet worden gedaan. Geen in-app (I-golf) betaling wordt geaccepteerd. De
gepubliceerde EDS-kosten op de elektronische boekingstool (I-golf)
vertegenwoordigen niet de vergoeding die moet worden betaald.
Vereiste Markers:
- De marker van een EDS-kaart heeft minimale handicapcategorie 4 (max 26,4
hcp).
- Voor spelers van categorie 6 wordt geadviseerd om een marker te hebben met
een minimum handicapcategorie van 3 (max. handicap van 18,4).
- Als de marker <18 jaar is, moet de handicapcategorie van de marker Cat.2 zijn.
- Een marker mag niet jonger zijn dan 16 jaar.
- Leden van het sportcomite kunnen steeds een marker zijn.
- Als de voorwaarden voor de marker niet nageleefd worden zullen de EDS gewist
worden uit de registratie.

1.1.2. Internationale EDS Kaarten
Er worden geen Extra Day Scores geaccepteerd voor rondes die buiten België worden
gespeeld. Deze ronde zal buiten de jurisdictie van het KBGF vallen.

1.2. G.C. Kampenhout die spelers van andere Homeclubs ontvangt
Iedere speler die bij de receptie van GC Kampenhout om een EDS-kaart vraagt, mag een
EDS-ronde spelen als aan de Handicapvoorwaarden is voldaan. De speler wordt op de EDSlijst gezet (ook elektronisch mogelijk) en de Homeclub wordt op de hoogte gebracht van
de EDS-ronde op ons terrein. Een EDS-tarief van 7 Euro zal moeten worden betaald aan
GC Kampenhout. Opgelet, GC Kampenhout maakt geen gebruik van in-app (I-golf)
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betalingen en de vergoeding dient te worden betaald aan de receptie voor aanvang van de
ronde. Een EDS ronde is steeds gekoppeld aan een tee-time.
De verantwoordelijkheid van de voorwaarden voor een EDS ligt bij de Homeclub. De
Handicap Authority van de Homeclub zal controleren of aan alle voorwaarden is voldaan
om een geldige EDS te hebben en zal op basis van de geregistreerde scores de eventuele
wijziging op de spelers Exacte handicap registreren.

2. Wedstrijden
2.1.

België

2.1.1. Qualifying en Counting wedstrijden
Het resultaat wordt automatisch in het handicapsysteem ingevoerd.

2.1.2. Non-Qualifying wedstrijden
Scorecards voor een wedstrijdronde die vanwege de weers- of terreinomstandigheden
vooraf of op dezelfde dag als Non-Qualifying zal worden gedefinieerd, kunnen als EDS
worden geaccepteerd als aan de voorwaarden voor een EDS-kaart is voldaan.

2.2. Internationaal
2.2.1. GC Kampenhout Qualifying en Counting wedstrijen
De resultaten worden op basis van de resultaten in het handicapsysteem ingevoerd.

2.2.2. Qualifying en Counting wedstrijden van Nationale Federaties
Resultaten van spelers uit competities, georganiseerd door nationale federaties,
aangesloten clubs en andere organisaties, kunnen worden geaccepteerd op basis van de
officiële resultaten die door de buitenlandse competities worden gepubliceerd. Voor het
accepteren van de kaarten moet de scorekaart (of kopie) worden afgestempeld of
afgetekend door de kapitein of de verantwoordelijke van de buitenlandse organisatie.

2.2.3. Non-Qualifying wedstrijden
GC Kampenhout zal geen scorekaarten aanvaarden voor niet-kwalificatie wedstrijden
buiten België.

3. Vragen
Als er vragen of twijfels zijn over de te volgen regels, heeft de Handicapcommissie de bevoegdheid
om te beoordelen of de score zal worden toegevoegd als een kwalificatiescore.
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