
   
   Spelen EDS (Extra Day Score)-kaart op Belgische banen 

 
Hoe ga ik tewerk om een EDS-kaart te spelen 

Maak gebruik van de App die door Golf Vlaanderen ontwikkeld werd en zal dus EDS-kaarten digitaal verwerken. 

Reservaties en registratie gebeurt via I-golf  “Reserveer een Tee”. Bij inschrijving krijg je automatisch de optie om, 

indien gewenst, een EDS-kaart te spelen.  Wanneer je hierop “ja” antwoordt, dan wordt je doorverwezen naar de 

EDS-App die de verdere verwerking van de EDS-kaart regelt.  Je zal op het ogenblik onder meer al moeten ingeven  

wie jouw marker zal zijn. 

 

Principes en Voorwaarden van de Digitale Extra Day Score 

Wanneer kan ik een digitale EDS-kaart spelen? 

Je kiest zelf de dag en het tijdstip wanneer je jouw EDS-kaart wenst te spelen.  Je hoeft dit enkel bij online reser- 

vering van je teetime te doen. 

Aantal EDS-kaarten  

Er geldt momenteel geen beperking qua aantal toegelaten EDS-kaarten, behalve voor de Rabbits De Kluizen is  

het maximum aantal toegelaten EDS-kaarten 5 per seizoen. 

Handicap marker maximum 36, behalve voor de Rabbits De Kluizen is de maximum hcp marker 28. 

Banen 

De baancondities moeten “qualifying” zijn. 

Een EDS kaart kan gespeeld worden op een rondje van 18 holes of 9 holes. 

Spelformule 

De ronde moet gespeeld worden in overeenstemming met de Golfregels van de R&A. 

De spelformule moet Single Stableford of Strokeplay zijn (en mag niet gespeeld worden in combinatie met een  

andere spelformule bvb. 4BBBB).  Het spreekt vanzelf dat elke hole moet uitgespeeld worden (tenzij niet meer  

in Stableford kan gescoord worden op de hole) m.a.w. geen “donnés”. 

Hier gelden de afspraken als voor de weekend tornooien (teebox keuze is door de speler vrij te bepalen). 

Wanneer de EDS-kaart op een andere (Belgische) baan wordt gespeeld kan de speler zelf zijn teebox kiezen indien 

de ontvangende club dit toelaat. 

Digitale verwerking van de Score 

De spelers vullen de EDS-kaart in na het spelen van hun ronde.  Na afloop bevestigen zowel de EDS speler als de 

marker de EDS-scorekaart.  Deze procedure (ingeven en bevestigen EDS-scorekaart) dient te gebeuren op dezelfde 

dag van het spelen van de EDS-kaart.  Vanaf de dag volgend op de speeldag EDS-kaart kan geen EDS-kaart (score)  

meer worden ingebracht. 

Bij de verwerking van EDS-score wordt rekening gehouden met de PCC (Playing Condition Calculation)(*). 

 



(*) De PCC wordt elke dag berekend door de computer rekening houdend met alle ingeleverde qualifying (zowel 

      wedstrijdscores als scores van de qualifying ronden) van die dag van de baan van spelers met hcp onder de 36. 

      Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van de spelers soms aangepast zodat dit dagresultaat beter weer- 

      spiegelt hoe hun prestatie was. 

      De PCC wordt ’s nachts uitgevoerd en gebeurt automatisch. 

        

Verwerking van de EDS-Score door het secretariaat van Golfclub De Kluizen (enkel voor leden) 

De EDS-kaarten gespeeld op ons terrein, door de leden van de golfclub De Kluizen, kunnen nog afgegeven worden  

op ons secretariaat doch enkel tijdens de openingsuren van het secretariaat en uitsluitend de dag dat de EDS-kaart 

is gespeeld.  Is het secretariaat die dag gesloten dan dient men de EDS-kaart zelf digitaal in te geven op de speeldag. 

 

Fairplay en Integriteit 

Het EDS-systeem heeft tot doel om de HCP van de speler beter te laten aansluiten bij het werkelijke spelniveau, 

zodat de speler meer kan genieten van zijn favoriete sport.  EDS-kaarten bieden dus de mogelijkheid om ook tijdens  

de vrije rondjes aan je HCP te werken. 

Het spelen van EDS-kaarten is geen vrijgeleide om zonder schroom valse scores in de dienen. 

De sportcommissie rekent op de sportiviteit en de integriteit van haar spelers om het EDS-systeem op een correcte 

manier toe te passen. 

De handicapcommissie houdt een oogje in het zeil teneinde abnormale bewegingen in HCP op te sporen. 

Deze commissie heeft de bevoegdheid om in te grijpen bij eventueel misbruik.  

 

                                                                  Handicapcommissie     

                                    Willem Meersschaut-Sam Baeyens-Pascal Van Den Berge                                                       


