
	

	

 
Golf(st)er van het jaar  
1. Inleiding 

Om in aanmerking te komen voor de titel "Golf(st)er van het Jaar" zijn de navolgende 
criteria vastgesteld: 

• De "Golf(st)er van het Jaar" moet lid zijn van de "Golfvereniging Ameland". 

• Een speler wordt "Golf(st)er van het Jaar" op basis van zijn/haar golfprestaties; 

• Prestaties worden gemeten aan de hand van wedstrijduitslagen en 
handicapverlaging; 

• Klassement uitgedrukt in punten volgens de daarvoor opgestelde puntentabel. 

2. Doel 

Vastleggen van de criteria om voor deze titel in aanmerking te komen. 

3. Voorwaarden 

Een EGA beginhandicap van minimaal 36.  

4. Berekening  

Deze wordt uitgevoerd door de Wedstrijdcommissie in samenwerking met Handicap & 
Regelcommissie. De handicapverlaging wordt berekend als percentage t.o.v. de 
beginhandicap per 1 april en de eindhandicap op 31 oktober; dit is de bepalende 
factor.1  

5. Werkwijze 

• Na 31 oktober voert de Wedstrijdcommissie de noodzakelijke berekeningen uit en 
toetst of de spelers aan de voorwaarden hebben voldaan; 

• De Wedstrijdcommissie communiceert naar het bestuur (secretariaat) en doet een 
voordracht voor de speler van het jaar; 

• Het bestuur neemt vervolgens een besluit en licht de Voorzitter van de 
Wedstrijdcommissie in; 

• Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak huldigt de voorzitter van de vereniging de 
betreffende golf(st)er. 

6. Toepassingsgebied 

Alle leden van Golfvereniging Ameland. 

7. Verantwoordelijkheden 

• Handicap & Regelcommissie: aanleveren van de handicap verlagingen uit de 
periode 1 april t/m 31 oktober; 

• Wedstrijdcommissie: uitvoeren van de berekeningen en checken van de criteria; 

• Bestuur: huldigen van de speler tijdens nieuwjaarsreceptie. 

8. Documentatie 

• E-golf4u data; 

• Berekeningen (bepaling van percentage handicapverbetering). 

 



	

	

 

 

9. Eigenaar van Protocol 

Voorzitter van de Wedstrijdcommissie. 

10. Communicatie 

Aangezien het voor de betreffende speler een verrassing moet zijn is uiterste discretie 
noodzakelijk en dienen alleen de betrokken personen te worden geïnformeerd. 

11. Wijzigingen 

Deze dienen door het bestuur goedgekeurd te worden.  

              

Puntentabel voor de berekening van de golf(st)er van het jaar 

 Rangorde uitslag 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 
 

Clubkampioenschap Strokeplay 15 12 9 6 3 
    

Clubkampioenschap Matchplay 15 12 9 6 
     

Ameland Open (punten plaats in Top 10)2 15 12 9 6 4 3 2 1 
 

PAR 3 kampioenschap 15 12 9 6 3 
    

Bonte Lieuw competitie 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Herenmiddag 18 holes competitie 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Zaterdagmiddag clubcompetitie 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Dinsdagavondcompetitie 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Damesmiddag 1 april t/m 31 oktober 
Klassement Stableford 10 8 6 5 4 3 2 1  

Seniorenkampioenschap 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Ringerscore eindlijst 9 holes 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Handicapverlaging procentueel 10 8 6 4 2 
     

1 Heeft niets te maken met daadwerkelijke verandering van handicap. Maar dit gaat om een 
procentuele grootste verlaging van die registratie. 

Rekenvoorbeeld. 

A. Zijn/haar handicap duikt van 23 naar 15= 8 handicap pnt.=35%  

B. Zijn/haar gaat van 36 naar 26= 10 handicap pnt.= 33% 

A is dus de grootste verlaging. 

 
2 Ameland Open wedstrijd met niet-leden. Leden die geen plaats in de top 10 van het 
Ameland Open klassement hebben krijgen geen punten. Punten worden toegekend op basis 
van plaats in de rangorde. Indien een speler 3e eindigt in AO-Klassement als 1e lid van de 
Golfvereniging Ameland, krijgt deze speler dus 9 punten. 

 


