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REGLEMENT VOOR DE TITEL ‘GOLFER VAN HET JAAR’ – ‘GOLFSTER VAN HET JAAR’  
d.d. 23-01-2019 
 
Algemeen 
De titel ‘Golfer van het jaar’ en de titel ‘Golfster van het jaar” wordt jaarlijks toegekend aan de heer c.q. 
de dame die het hoogste aantal punten heeft behaald in het betreffende golfseizoen. Deze punten 
worden verkregen uit het wedstrijdklassement en het handicapklassement tezamen. (Zie verder). 
 
Het spreekt voor zich dat deelnemers zich houden aan de geldende NGF-golfregels, de plaatselijke 
regels van Golfvereniging De Woeste Kop en de etiquette-regels respecteren.  
De golfer en golfster van het jaar uit de 3 voorgaande jaren kunnen niet in aanmerking komen voor de 
titel in het betreffende seizoen. 
 
Voorwaarden 
• Alle leden met een EGA-handicap kunnen meedingen naar de titel ‘Golfer van het jaar’ of 

‘Golfster van het jaar’.  
• Deelnemers met een EGA-handicap > 36 spelen vanaf EGA-handicap 36. 
• Er moet aan minimaal 7 van de15 meetellende wedstrijden uit de onderstaande lijst worden 

deelgenomen.  
• Een speler die sancties opgelegd heeft gekregen conform het Wedstrijdreglement, kan in het 

betreffende jaar nimmer in aanmerking komen voor de titel ‘Golfer van het jaar’ of ‘Golfster van 
het jaar’. 

• Dit geldt tevens voor een speler die in het betreffende jaar een sanctie heeft opgelegd gekregen 
door het bestuur.  

• Gastspelers en leden met een home-course elders komen niet in aanmerking voor de titel. 
 
Wedstrijdklassement 
De volgende wedstrijden tellen mee voor het klassement golfer en golfster van het jaar: 
1 t/m 6    Maandbeker strokeplay (hcp ≤ 20.0) of maandbeker stableford (hcp ≥ 20.1)  
7      Clubkampioenschappen strokeplay  
8      Clubkampioenschappen matchplay 
9    Lentetrofee 
10    2 Stokken en een putter-wedstrijd  
11    Trofee Zilveren Dienblad 
12    Handicart Benefietwedstrijd 
13    Zomertrofee 
14    Herfstbeker 
15    Vossenjacht   
 
Wanneer op de wedstrijddag de baan non-qualifying is verklaard maar de wedstrijd wel doorgaat, 
wordt de uitslag toch opgenomen in het klassement. 
 
Puntentelling 
 

Puntenverdeling 
Standaardscore 

strokeplay/ 
stableford    

Clubkampioen-
schap 

matchplay  

Clubkampioen-
schap 

strokeplay  
Standaardscoreh 

handicapklassement 

positie 1 25 25 25 25 
positie 2 20 20 20 20 
positie 3 15 15 15 15 
positie 4 13 15 13 13 
positie 5 12 10 12 12 
positie 6 11 10 11 11 
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positie 7 10 10 10 10 
positie 8 9 10 9 9 
positie 9 8 5 8 8 
positie 10 7 5 7 7 
positie 11 6 5 6 6 
positie 12 5 5 5 5 
positie 13 4 5 4 4 
positie 14 3 5 3 3 
positie 15 2 5 2 2 
positie 16 1 5 1 1 

 
Opmerking:  
Er is geen aparte puntenverdeling voor dames en heren.  
Dit geldt voor zowel de strokeplay- als stablefordwedstrijden en voor het handicapklassement. 
Uitzondering hierop is de puntenverdeling voor de beide clubkampioenschappen. 
Zowel de matchplay- als strokeplayclubkampioenschappen kennen gescheiden scores voor heren en 
dames.   
 
Handicapklassement 
De procentuele handicapverlaging (gerekend vanaf EGA-handicap ≤ 36) gedurende de periode van 1 
maart t/m 31 oktober van dat jaar, leidt tot een handicapklassement.  
De procentuele handicapverlaging wordt als volgt berekend :  
[(EGA HCP(1 maart) - EGA HCP(31 okt)) / EGA HCP(1 maart)] * 100 % 

 
Aan de hand van deze procentuele handicapverlaging wordt een handicapklassement opgesteld met 
dezelfde puntenverdeling als bij de stableford- en strokeplaywedstrijden.  
Uitsluitend deelnemers die tenminste 7 wedstrijden van het wedstrijdklassement hebben gespeeld, 
komen hiervoor in aanmerking. 
 
Eindklassement 
De behaalde punten uit het wedstrijdklassement worden opgeteld bij de verkregen punten uit het 
handicapklassement. Samen vormen zij het eindklassement voor de titel ‘Golfer van het jaar’ en 
‘Golfster van het jaar’. 
 
Vaststelling titel ‘Golfer van het jaar’ en ‘Golfster van het jaar’ 
De golfer en golfster van het jaar worden diegenen met het hoogste aantal punten in het 
eindklassement. Bij een gelijke eindstand is het aantal deelnames aan de wedstrijden bepalend. 
Indien er dan nog een gelijke eindstand bestaat, geeft de hoogste score in het handicapklassement de 
doorslag. De namen van de golfer en golfster van het jaar worden bekend gemaakt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie.  
 


