
 

Golfer/Golfster van het jaar. 
 

Wanneer alle clubkampioenschappen en alle Jaarbekerwedstrijden zijn gespeeld bereidt de 

voorzittervan de wedstrijdcommissie op verzoek van het bestuur voor wie de golfer en golfster van 

het jaar zijn en wordt de berekening hiervan aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur kan van het 

voorstel afwijken, aan het voorstel en de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De 

uitreiking van de beker en de prijzen vinden plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 

 

De berekening wordt gemaakt met een formule die punten toekent aan de 1e, 2e en 3e plaats van 

een aantal qualifying wedstrijden. Voor de berekening van de winnaars worden in eerste instantie 

alleen de uitslagen van de finale Clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay gebruikt en die 

van de Clubkampioenschappen Jeugd Strokeplay en van de finales van de Jaarbeker categorieën, 

tenzij het bestuur anders beslist. De berekening vindt plaats door voor de hiervoor gemelde 

wedstrijden punten toe te kennen, met een vermenigvuldigingsfactor voor de behaalde hoogste 

plaatsen. Er wordt als volgt een berekening opgesteld voor de heren en voor de dames apart: 

1. Clubkampioenschappen Strokeplay Heren, Dames en Heren Senioren: per categorie vallen 

125 punten te verkrijgen, waarbij de winnaar 3x, de 2e plaats 2x en de 3e en 4e plaats 1x dat 

punten aantal krijgt toebedeeld. Dus de winnaar verdient hier 375 punten, de 2e plaats 250 

punten en de 3e en 4e plaats ieder 125 punten. 

2. Clubkampioenschappen Jeugd Strokeplay: hier vallen 125 punten te verkrijgen, waarbij de 

winnaar 3x, de 2e plaats 2x en de 3e plaats 1x dat punten aantal krijgt toebedeeld. Dus de 

winnaar verdient hier 375 punten, de 2e plaats 250 punten en de 3e plaats 125 punten. 

3. Clubkampioenschappen Matchplay: per categorie vallen 125 punten te verkrijgen, waarbij 

de winnaar 3x, de 2e plaats 2x en de 3e en 4e plaats 1x dat punten aantal krijgt toebedeeld. 

Dus de winnaar verdient hier 375 punten, de 2e plaats 250 punten en de 3e en 4e plaats 

ieder 125 punten. 

4. Jaarbeker: per categorie I, II en III vallen 100 punten te verkrijgen, waarbij de winnaar 3x, de 

2e plaats 2x en de 3e plaats 1x dat punten aantal krijgt toebedeeld. Dus de winnaar per 

categorie verdient hier 300 punten, de 2e plaats 200 punten en de 3e plaats 100 punten. 

 

Alle punten worden per speler opgeteld, de spelers met de hoogste score bij de heren en bij de 

dames worden dan voorgesteld voor de benoeming van de golfer en golfster van het jaar. Mochten 

er twee spelers bij de heren of bij de dames een gelijk aantal punten hebben behaald dan is de 

winnaar degene die de hoogste score heeft gehaald bij de Clubkampioenschappen Strokeplay, tenzij 

het bestuur anders beslist. 
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