
 

 Afdeling naar Topgolf 

Selectie-Punten-Systeem 

Een belangrijk criterium voor toelating tot de selectie is het selectie-Punten-Systeem, SPS. 

• Voor de onderdelen clubkampioenschappen en andere aangewezen wedstrijden, kunnen 
punten gescoord worden.  

• Voor dames en heren wordt een aparte ranking bijgehouden.  

• Voor de selectie van 2 teams plaatsen zich 8 spelers. Voor de selectie van 1 team 
plaatsen zich 4 spelers.  

• Het bestuur van de afdeling bepaalt wie de overige selectiespelers worden.  
 
Let op, men plaatst zich op deze wijze voor de selectie, niet voor een bepaald team! 
 
In de wedstrijden die meetellen worden punten toegekend aan alle spelers die aan deze 
wedstrijden deelnemen, ongeacht of zij zich wel of niet voor de selectie zullen aanmelden.  
 
Vastgestelde strokeplay wedstrijden: bruto score, witte/blauwe tee, tenzij andere tees 
zijn vastgesteld.  
Hieronder vallen de Clubkampioenschappen (3 wedstrijden), MaandMedals en door de 
afdeling aangewezen wedstrijden. 
 
Elke deelnemer krijgt 20 punten. Daarvan wordt afgetrokken het aantal slagen boven de par 
van de baan. Er worden geen negatieve punten geteld. 
 
Selectie voor 2 teams: 

• Bij de clubkampioenschappen krijgen bij minimaal 10 deelnemers de beste 4 spelers in 
de einduitslag respectievelijk 40, 30, 20 en 10 bonuspunten.  

• Bij de MaandMedals en door de afdeling aangewezen wedstrijden krijgen bij minimaal 10 
deelnemers de beste 4 spelers respectievelijk 20, 15, 10 en 5 bonuspunten. 

 
Selectie voor 1 team: 

• Bij de clubkampioenschappen krijgen bij minimaal 4 deelnemers de beste 2 spelers in de 
einduitslag respectievelijk 20 en 10 bonuspunten.  

• Bij de MaandMedals en door de afdeling aangewezen wedstrijden krijgen bij minimaal 4 
deelnemers de beste 2 spelers respectievelijk 10 en 5 bonuspunten. 

 
Clubkampioenschappen Matchplay voor 2 teams 
 
1ste plaats 50 punten; 2de plaats 40 punten; 3de/4de plaats 20 punten; 5de/8ste plaats 10 punten  
 
Clubkampioenschappen Matchplay voor 1 team 
 
1ste plaats 35 punten; 2de plaats 25 punten; 3de/4de plaats 10 punten 
    
Par 3 kampioenschappen 
 
1ste plaats 20 punten; 2de plaats 15 punten; 3de/4de plaats 10 punten; 5de/8ste plaats 5 punten 
  



    
Laddercompetitie 
 
1ste plaats 20 punten  2de plaats 10 punten  3de trede 5 punten 
 
Het totaal aantal behaalde punten wordt gedeeld door minimaal 4 en maximaal 7, afhankelijk 
van het aantal wedstrijden waaraan men heeft deelgenomen. 
Om voor de eindklassering in aanmerking te komen moet men aan minimaal 4 wedstrijden 
meegedaan hebben. 
 
Het selectiepuntensysteem bestrijkt telkens de periode vanaf 1 maart t/m eind oktober/begin 
november, afhankelijk van de wedstrijdkalender. 
 
Teteringen, 5 januari 2023. 


