
 
Criteria: vaststelling 

 
“Golfster en Golfer van het jaar” 

 
1:  Het gehele jaar lid van G.C.C. de Tongelreep (van 01-01 t/m 31-12) 
 
2:  Het gehele jaar G.C.C. de Tongelreep als Home Course hebben 
 
3:  Het lid heeft een EGA-handicap.(HCP 0 – 54.0) aan het begin en het einde van het jaar; 
 Peildatum begin 2e paasdag 00:01    
 Peildatum einde na laatste maandbeker 11 23:59 

In voorafgaande jaar minimaal 4 wedstrijden dan wel Q-kaarten (18 holes) hebben 
gespeeld welke zijn registreert bij een EGA aangesloten golfvereniging. 

 
4: De geselecteerde wedstrijden zijn: 

- Maandbeker A, de beste 15 spelers krijgen resp. 350-300-250-200-175-150-125-100-
90-80-70-60-50-40 en 25 punten (onderscheidt m/v), en tot Max. 80 netto slagen  

 -  Maandbeker B, de beste 15 spelers krijgen resp. 175-150-125-100-90-80-65-50-45-
40-35-30-25-20 en 10 punten (onderscheidt m/v), en minimaal 30 punten 

- Matchplayclubkampioenschappen M/V separaat  
Cat A = Nr.1 krijgt 500 pnt., nr.2 krijgt 400 pnt. en de nr. 3-4 ieder 300 pnt. verliezers 
2e ronde 150 pnt en verliezers 1e ronde 75 pnt.  
Cat B = Nr.1 krijgt 250 pnt., nr.2 krijgt 150 pnt. en de nr. 3-4 ieder 50 pnt. 

- Strokeplayclubkampioenschappen M/V separaat 
De beste tien spelers(sters) krijgen resp. 500-400-300-250-175-150-125-100-75 en 
50 punten (Ties krijgen hoogste puntenaantal) 
 

5:  Deelname vereist aan tenminste; 
 - 3 van de geplande maandbekers en 
 - MP-clubkampioenschappen of SP-clubkampioenschappen 
 
6: De handicapverbetering gedurende het jaar zal als volgt meegeteld worden: 
  hcp 36 – 30 geeft  0.8 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp 30 – 25 geeft  1.0 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp 25 – 20  geeft  2.0 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp 20 – 15  geeft  4.0 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp 15 – 10  geeft  6.0 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp 10 – 5    geeft  8.0 pnt per 0.1 hcp punt 
  hcp   5 – 0   geeft  10.0 pnt per 0.1 hcp punt 
 Bij handicapverslechtering zal volgens bovenstaand schema de punten in mindering 
 worden gebracht. 
 
7:  De uitreiking van de Golfster en Golfer van het jaar zal steeds tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. 
 
8:  Mocht een speler een straf oplopen voor Regel 20 Hoffelijkheid en Gevolgen van 

onsportief gedrag van het wedstrijdreglement, verliest de speler ook de mogelijkheid om 
Golfster/Golfer van het jaar te worden. 
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