
 

 

Extra dag Scores (EDS) 
Een Extra Day Score is een score buiten competitie, die  wordt opgenomen in de handicap 

verrekening. 

Voorwaarden  
 

• Het is enkel van toepassing voor homeclubleden met een WHS  handicap ≤45. 

• Kan enkel gespeeld worden op banen met qualifying condities 

• Het moet VOORAF bepaald worden bij inschrijven op i-golf. 

• De kaart dient over 18 holes of 9 front nine te gaan 

• Wedstrijdfee, 6 EURO (Junior 3 EURO) dient online betaald te worden. 

• Marker moet een hcp 36 of lager zijn  (geen pro) . 

• Voor junioren dient de marker minstens 16 jaar te zijn. 

• Baan dient in qualifying condities te zijn. 

• De kaart is altijd qualifying. 

• Digitaal ondertekende scorekaart (marker & player) dient online binnen de 24 uur bevestigd 

te zijn op i-golf en ingediend. 

• Hcp en regelcomité kan ten allen tijde een gespeelde kaart evalueren en corrigeren. 

 

Kaarten gespeeld op andere terreinen in België (indien niet online mogelijk) 
• Te vermelden op de kaart  

o Stempel VOORAF geplaatst door secretariaat  van de gespeelde club 

o Datum en startuur  

o Naam Marker en Player & handtekening 

o Keuze teebox 

o Exact WHS handicap player 

o Exact WHS handicap marker 

o Scorekaart dient correct ingevuld te zijn, getekend en ingediend binnen de 24u na 

uw ronde. 

• Deze wordt dan voorgelegd aan hcp en regelcomité 

 

Wedstrijden gespeeld in het buitenland 
 

Waregem Golf aanvaardt geen scorekaarten van niet-qualifying wedstrijden.  

Om in aanmerking te komen dienen de scorekaarten of een kopie daarvan afgestempeld of 

ondertekend te worden door de captain of secretaris van de betreffende organisatie / club 

De scorekaart dient samen met een kopie van de officiële lijst met resultaten zo snel als mogelijk 

door de speler bij het secretariaat afgegeven te worden.  

Indien een speler binnen de periode van afgifte op het secretariaat een officiële wedstrijd speelt 

waarbij de handicap reeds aangepast moet zijn, dan is de speler zelf verantwoordelijk om de nieuwe 

handicap mee te delen vὀὀr aanvang van de wedstrijd.  

Het Handicap en regelcomité is bevoegd om geschilpunten te evalueren.  


