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TERNESSE GCC 
EXTRA  DAY  SCORES en 

WEDSTRIJDKAARTEN 

 
A. EXTRA DAY SCORES  
Algemeen.  

Een Extra Day Score (EDS) is een score gespeeld buiten wedstrijd.  
Algemeen geldt :  

- EDS scores gespeeld op zowel Belgische als buitenlandse banen worden aanvaard.  
- De speler heeft de vrije keuze van afslagplaats, mits aanpassing van zijn Playing Handicap. 
- Elke speler met een WHS index tot en met 53 komt in aanmerking om EDS kaarten te spelen.  
- De spelformule voor het spelen van een EDS is Single Strokeplay of Single Stableford. De score wordt 

omgerekend naar een Stableford score. 
- Een geldige EDS kan enkel gespeeld worden als aan alle Handicap Conditions is voldaan.  
- Een geldige EDS kan over 9 of over 18 holes worden gespeeld.  
- Er geldt geen beperking qua aantal toegelaten Extra Day Scores. 
- Een EDS kan op twee manieren gespeeld worden : met een fysieke scorekaart of met een digitale EDS-

kaart 
 
Met een digitale EDS-kaart. 

Een digitale EDS kaart kan voor de meeste Belgische clubs worden aangevraagd via BEgolf ‘Teetime’ of ‘Boek 
een greenfee’. Bij de digitale EDS-kaart gebeurt reservatie en registratie via I-Golf ‘Reserveer een Tee’. Bij 
inschrijving krijgt de speler automatisch de optie om, indien gewenst, een EDS-kaart te spelen waarna hij 
wordt doorverwezen naar de EDS-App. Op dat ogenblik zal onder meer al moeten ingegeven worden wie de 
marker zal zijn. 
De speler vult zijn EDS-kaart in, tijdens of na spelen van hun ronde. Na afloop bevestigt zowel de EDS-speler als 
marker de EDS-scorekaart.  De score wordt automatisch gecentraliseerd in de Federale database en de WHS 
index wordt automatisch aangepast.  
Als de EDS kaart niet wordt ingeleverd kan dit aanleiding geven tot het invoeren van een WHS Penalty  Score. 
 

 
Met een fysieke scorekaart op Ternesse. 

Als de speler een fysieke EDS-kaart wil spelen, dient hij een teetime reservatie te maken op de baan waar de 
EDS-kaart zal gespeeld worden. Het onthaal controleert of een geldige EDS kan gespeeld worden en zal op 
basis van de teetime reservatie een scorekaart afprinten en afstempelen. De scorekaart vermeldt reeds een 
aantal verplichte gegevens, zoals de baan, de datum, de naam van de speler, zijn WHS handicap en Playing 
Handicap. 
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn EDS kaart aan te vullen en volledig ingevuld zo snel 
mogelijk terug in te leveren aan het onthaal. Het onthaal zorgt voor de verdere verwerking van de score en 
voor de aanpassing van de WHS index in de Federale database. 
Een volledig ingevulde kaart bevat minimum volgende gegevens : 

-  Naam van speler én marker 
-  WHS handicap en Playing Handicap van speler 
-  Datum 
-  Baan en afslagplaats die gespeeld werd 
-  Scores per hole en totale score 
-  Stempel van de club 
-  Handtekening speler én marker 

Een onvolledig ingevulde kaart of een kaart die niet op naam werd uitgeprint aan het onthaal zal niet worden 
verwerkt. 
Als de EDS kaart niet wordt ingeleverd kan dit aanleiding geven tot het invoeren van een WHS Penalty  Score. 
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Opmerking : Tot de volledige implementatie van ‘vrije teekeuze’ in het teereservatiesysteem in i-golf zal het 
onthaal de scorekaart manueel aanpassen als de speler van een andere afslagplaats wil spelen dan zijn 
‘standaard’ tee. 

 
Met een fysieke scorekaart op een andere club dan Ternesse. 

Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn EDS kaart op het onthaal van Ternesse binnen te brengen. 
Als aan alle voorwaarden voor een geldige EDS is voldaan zorgt het onthaal voor de verdere verwerking van de 
score en voor de aanpassing van de WHS index in de Federale database. 
Een goed ingevulde kaart bevat :  

-  Naam van speler én marker 
-  WHS handicap en Playing Handicap van speler 
-  Datum 
-  Club, baan en afslagplaats die gespeeld werd  
-  Slope Rating, course Rating en totale par van de baan 
-  Scores per hole en totale score 
-  Stempel/sticker/handtekening van de club 
-  Handtekening speler én marker 

Een onvolledig ingevulde kaart zal niet worden verwerkt. 
 

B. WEDSTRIJDKAARTEN 
Als de wedstrijdresultaten, zowel van Belgische als buitenlandse wedstrijden, door de organiserende club niet 
automatisch in de Federale database worden verwerkt, kan de score als EDS aanvaard worden als aan alle 
voorwaarden voor een geldige EDS wordt voldaan. 
Specifiek voor wedstrijden in Ternesse : de scorekaart van een ronde van een wedstrijd die de dag zelf en 
vooraf als niet-Qualifying werd gedefinieerd omwille van weers- of terreinomstandigheden kan aanvaard 
worden als een EDS als ook aan alle andere voorwaarden voor een geldige EDS is voldaan. 

 
C. Nieuwe Golfregels 2019 (Model Lokale Regel E-5). 

Ternesse zal een ingediende wedstrijdscore of EDS niet aanvaarden als een Qualifying Score als de alternatieve 
optie voor een verloren bal of een bal buiten de baan werd toegepast om met 2 strafslagen een bal te droppen 
in de zone tussen het punt waar de bal vermoedelijk is verloren of buiten de baan is gegaan en de rand van de 
fairway.  

 
D. Bij twijfel of onregelmatigheden. 

In geval van twijfel of bovenstaande regels gevolgd werden, beslist de Handicap Commissie of de ingediende 
score al dan niet een Qualifying Score is. 
In geval onregelmatigheden of inbreuken op de golfregels worden vastgesteld, beslist het Sportcomité of de 
score al dan niet aanvaard wordt, en of nog een andere sanctie wordt opgelegd (cfr. Sanctiereglement). 

 
 


