
Handicap 36 behaald, wat nu…  

 

Proficiat, je behaalde zonet je handicap 36.  

Na het afleggen van je theoretisch examen, je baanpermissie, het behalen van je GVB , de qualifying 

wedstrijden op de Compact holes, kom je nu in de volgende fase van je ‘golfcarrière’.  

Vooraleer je handicap zakt naar 36, moet je nog de laatste stap zetten in voorbereiding naar de grote 

baan. Dit is de Final Course Management (FCM).  Als je die nog moet doorlopen, hebben we je 
handicap aangepast naar 36,5.  

Final course management (FCM):  
Alvorens de speler zijn officiële handicap 36 bereikt, dient hij eerst een Final Course  Management 

(FCM) af te leggen. De handicap blijft op 36,5 staan totdat de FCM is gevalideerd.  Je hebt hierbij 

de volgende keuzemogelijkheden:  

  

1) Je kan meestappen in een flight op een wedstrijd georganiseerd door AGS op grote baan. Je 

kan meestappen voor 9 Holes of 18 holes.  

2) Je kan zelf meespelen met de door AGS georganiseerde wedstrijd op 9- of  18 holes, op 

voorwaarde dat er wordt gespeeld vanaf de RODE afslagplaats.  

3) Je speelt mee op een Rabbits/Starters wedstrijd door AGS georganiseerd op 9 holes banen, 

die in aanmerking komt voor FCM.  

4) Je hebt deelgenomen aan een terreinstage van AGS olv een  AGS pro   

  

werkwijze bij keuze 1:  

Je kiest een wedstrijd op de kalender om mee te lopen voor 9 holes of 18 holes.  Je neemt contact op 
met de wedstrijdverantwoordelijke (de gegevens vind je in de info van de wedstrijd op i-golf). Je 

vraagt of er plaats is en om hoe laat je wenst aan te sluiten bij een flight.  De 
wedstrijdverantwoordelijke zal je verwelkomen op het afgesproken uur op de geselecteerde 

wedstrijd.   

Je ontvangt een aftekendocument bij de steward op de prijsuitreiking, waar je je 
handicapverbetering hebt behaald om de overstap te maken naar de grote baan of je vraagt dit aan 

het secretariaat.  Je laat dit document aftekenen door de Wedstrijdverantwoordelijke en geeft dit 

nadien terug af aan het AGS  secretariaat. Het secretariaat vermeld in je handicaphistoriek dat je 
FCM behaald is.     

  

  

Werkwijze bij keuze 2:  

Je selecteert een wedstrijd op  de AGS kalender en vraagt aan het secretariaat om je in te schrijven 

voor een wedstrijd grote baan.  Je betaalt 5 euro Competitiefee aan het secretariaat en ontvangt een 
aftekendocument voor je FCM, je laat dit aftekenen door de wedstrijdverantwoordelijke op de dag 

van de wedstrijd. Je zal door ons secretariaat ingeschreven worden op de rode afslagplaatsen.  Het 

secretariaat vermeld in je handicaphistoriek dat je FCM speelt op het gekozen terrein.     
Je zal je starttijd ontvangen per mail. (zorg ervoor dat je niet uitgeschreven bent voor mails, hoe je 

dit nakijkt vind je hier).  Na deze wedstrijd kan je deelnemen aan andere wedstrijden op grote baan.   
  

 

  

https://www.ags.be/content/uploads/2020/07/mailvoorkeuren-instellen.pdf
https://www.ags.be/content/uploads/2020/07/mailvoorkeuren-instellen.pdf
https://www.ags.be/content/uploads/2020/07/mailvoorkeuren-instellen.pdf


Werkwijze bij keuze 3:  

AGS organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden op 9-holes banen, speciaal voor  

Rabbits/Starters.  Volgende banen komen in aanmerking voor FCM:  Bossenstein,  Flanders Nippon.   

Indien je handicap 39, 38 of 37 hebt én je neemt deel aan één van deze wedstrijden, telt dit mee als 
FCM.  

 Je zal dan uiteraard nadien nog wel je handicap 36 moeten behalen.  

  

Werkwijze bij keuze 4:  

Onze PRO’s organiseren ook binnen- en buitenlandse stages. Je neemt deel aan deze stage en speelt 

dan onder begeleiding van de PRO’s op een grote baan.  

Bij deelname behaal je eveneens je FCM.  

   

Van zodra je handicap 36 hebt kan je meespelen met de wedstrijden die AGS organiseert op de 9- en 

18-holes banen.  

Hoe je dit doet vind je op de website van AGS:  

Via deze link vind je de instructie om online in te schrijven voor een wedstrijd   

  

Keuze afslagplaats :  

Bij je online inschrijving is het belangrijk dat je de juiste keuze van afslagplaats aanduidt. Je hebt hier 

verschillende mogelijkheden.   

Wit : De verste afslagplaats. Deze wordt meestal gekozen door  spelers die met hun afslag een 

afstand bereiken van 225 meter of meer.  

Geel : Deze afslagplaats wordt meestal gekozen door  spelers die met hun afslag een afstand 

bereiken van 190 meter tot 225 meter.  

Blauw : Deze afslagplaats wordt meestal gekozen door  spelers die met hun afslag een afstand 

bereiken van 160 meter tot 190 meter.  

Rood : de dichtst bijgelegen afslagplaats. Wij adviseren deze afslagplaats voor zowel heren als dames 

bij hun eerste wedstrijd op een 9- of 18-holes baan. De afstanden naar de greens zijn korter, wat je 

een beter gevoel zal geven.  Deze afslagplaats wordt meestal gekozen door  spelers die met hun 

afslag een afstand bereiken van 125 meter tot 160 meter.  

Junioren oranje : afslagplaats voor junioren. Niet op alle clubs voorhanden, bijgevolg kan je deze niet 

selecteren bij inschrijving.  

De volgende afbeelding geeft je hiervan een duidelijker beeld.  

https://www.ags.be/content/uploads/2019/03/Hoe-gebruik-maken-van-BE-Money-via-de-APP.pdf
https://www.ags.be/content/uploads/2019/03/Hoe-gebruik-maken-van-BE-Money-via-de-APP.pdf


  
Je scorekaart bij een AGS wedstrijd op een 9- of 18-holes baan :  

Bij inschrijving voor een AGS wedstrijd op een grote baan word je ter plaatse verwelkomt door de 
AGS-wedstrijdverantwoordelijke.  

Hij/Zij zal jou greenfee ontvangen en je jou scorekaart overhandigen. Op deze scorekaart zijn je 

extra-strokes reeds aangeduid. Dus geen gedoe meer om die extra strokes zelf te verdelen over de 

verschillende holes. De wedstrijdverantwoordelijke zal naderhand met de bezochte club de 
greenfee’s afrekenen.  

Na afloop van de wedstrijd geef je jou scorekaart terug aan de wedstrijdverantwoordelijke.  

  

Je handicap in WHS : 

Sinds 01 november 2020 is het nieuwe handicap systeem WHS in voege. 

Een kleine toelichting 

WHS = World Handicap System 

WHS is een wereldwijd uniform systeem om de handicap van een golfspeler te berekenen. Elke 

handicap staat in de hele wereld voor hetzelfde spelniveau. De handicap wordt berekend op basis van 

je 8 beste scores van je laatst gespeelde 20 wedstrijden.  

Opgelet ! Bij het lanceren zat er helaas een bug in het systeem waardoor een speler met handicap 36 

steeg naar een handicap boven 36. Dit werd rechtgezet. Eens je handicap 36 (EGA) hebt behaald, kan 

je niet meer stijgen (ook in WHS).  Bron : Golf Vlaanderen 

Wil je meer informatie over de werking van het WHS, neem dan alvast een kijkje op de volgende 

websites : 

www.golfvlaanderen.be 

www.whs.com 

We wensen u alvast veel succes in uw verdere golfcarrière. 

Bart Van den Bussche 

AGS starters/Rabbits captain 

http://www.golfvlaanderen.be/
http://www.whs.com/

