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Ook op Par-3 banen zit iedereen in hetzelfde EGA Handicap Systeem 
 
 
Vanaf januari 2016 zijn de NGF-, Exact en Clubhandicap afgeschaft en hebben alle golfers 
een EGA Handicap. Ook op Par-3 banen heeft dit gevolgen voor het behalen en aanpassen 
van een handicap. Dit document informeert je over de nieuwe mogelijkheden van spelen op 
Par-3 banen. 
 
Rating op korte en lange Par-3 banen 
Tot 2016 was de course en slope rating (moeilijkheidsgraad) van een Par-3 baan vastgesteld 
op grond van een door de NGF ontwikkelde rekenmethode. Deze methode hield nauwelijks 
rekening met de moeilijkheidsfactoren op de baan. In de vernieuwde, uit Spanje afkomstige, 
ratingmethode gebeurt dit wel. Met de verkregen ratings is het mogelijk een EGA Handicap, 
verkregen of aangepast op de Par-3 baan, ook te gebruiken op de langere banen en 
andersom. 
 
Clubs met alleen een Par-3 baan 
Golfclubs gaan voor hun leden de lokale NGF-handicaps omrekenen naar een EGA 
Handicap. Zo krijgt iedereen een EGA Handicap die zowel op de Par-3 baan als op een grote 
baan te gebruiken is. Dit betekent dat jij nu een EGA Handicap hebt die een ander getal 
weergeeft dan je oude handicap. Je behoudt wel hetzelfde aantal handicapslagen als met je 
oude NGF-handicap. 
 
Clubs met een Par-3 baan en een ‘grote’ baan 
Alle golfers hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om naast de ‘grote’ baan ook hun handicap 
te verbeteren op een Par-3 baan.  
 
Vanaf welke datum mag je scores voor een EGA Handicap op de Par-3 baan maken? 
Het streven is dat begin april 2016 gestart kan worden met het maken van scores voor een 
EGA Handicap op Par-3 banen. Op jouw club zal hiervan melding worden gemaakt via de 
website, nieuwsbrief en/of het mededelingenbord. 
 
Is mijn nieuwe EGA Handicap wel betrouwbaar? 
De NGF zorgt ervoor dat jouw club en/of baan de gegevens van de eigen Par-3 baan op hun 
scorekaarten kan verwerken. Daarnaast zorgt de softwareleverancier ervoor dat de nieuwe 
gegevens van handicaps worden geïmplementeerd, zodat je (digitaal) scores kunt in gaan 
voeren. 
 
Nieuw systeem, vraagt om monitoring 
De EGA heeft de NGF toestemming gegeven om als pilot te fungeren voor dit nieuwe 
systeem. Wij beseffen dat in een pilot onvolkomenheden kunnen zitten. Daarom worden in 
2016 de gemaakte scores op Par-3 banen gemonitord en vergeleken met scores van spelers 
die scores op een grote baan hebben ingeleverd. In het najaar van 2016 zal de NGF met de 
clubs en banen het systeem evalueren. 


