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Reglement Player of the Year    
 
____________________________________________________________ 

 

Definitie Player of the Year 

 

De ‘Player of the Year’ is een titel die uitgereikt wordt aan die speler die het meest in handicap 
gedaald is volgens de gehanteerde formule. 

Deze titel wordt uitgereikt aan een heer en aan een dame. 

 

Komen in aanmerking: 

- Alle spelers die per 1 april (begin van het golfseizoen KBGF) Rinkven als homeclub hebben;  
- Zowel junioren als volwassenen 

 

Berekeningsmethode: 

Als basis wordt genomen:  

- De beginhandicap (per  1 april van het vorige speelseizoen)  
en  

- De eindhandicap (begin januari; de Annual Review mee in beschouwing genomen). 
 

Formule: 

De formule gaat uit van een aantal basisprincipes van handicapping: het aantal eenheden die men 
zakt en het stijgingsrisico dat men heeft op basis van een lagere handicap (buffer). Bijkomend is er 
rekening gehouden met de verhouding tussen de eenheid waarmee men zakt en de eenheid 
waarmee men stijgt als men de buffer niet haalt. Reden hiervoor is dat een HCP 1 na een slechte 
ronde met dezelfde eenheid stijgt (0,1) dan dat hij kan dalen terwijl een HCP 30 na een slechte 
ronde slechts een vijfde van deze eenheid stijgt.  

Categorie Zakt met Stijgt met HCP limiet onder HCP limiet boven 

1 0,1 0,1 -5,0 4,4 

2 0,2 0,1 4,5 11,4 

3 0,3 0,1 11,5 18,4 

4 0,4 0,1 18,5 26,4 

5 0,5 0,1 26,5 36,0 

6 1,0 0,0 37,0 45,0 

 

Even ter herinnering bovenstaande tabel, waarin u ziet dat iemand uit HCP categorie 1 moeilijker 
zijn handicap kan behouden dan iemand uit categorie 5. Daarom zijn we vertrokken van het aantal 
eenheden waarmee iemand over het gehele seizoen gezakt is. Zakt iemand van 30 naar 18, dan zal 
hij 8 eenheden zakken in categorie 5, 19 eenheden in categorie 4 en 2 eenheden in categorie 3. In 
totaal is deze persoon dus 29 eenheden gezakt. 
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Naast deze aantal eenheden, is er een tweede factor die belangrijk is voor het waarderen van een 
handicapverbetering, namelijk het stijgingsrisico (*) . Per categorie uit bovenstaande tabel, hebben 
we een factor toegekend die bepaalt hoe moeilijk het is om uw handicap te onderhouden of te 
verbeteren. Het aantal eenheden waarmee je zakt, wordt in de formule dan ook herberekend naar 
deze factor, waardoor iemand die in categorie 1 op een seizoen 10 eenheden zakt, meer beloond 
wordt dan iemand die in categorie 5 in totaal 10 eenheden zakt.  

 

(*) Het stijgingsrisico is een factor die bepaald werd op basis van je handicap. Iemand met HCP 3 
moet namelijk 35 punten STBF spelen om in zijn buffer te spelen, waar iemand met HCP 36 slechts 
32 punten moet behalen. 
Dit moet verrekend worden en een speler van HCP 3 die zijn buffer haalt. Per HCP categorie is er 
een stijgingsrisico bepaald. HCP tot 46 kan niet stijgen en heeft dus geen stijgingsrisico. 
Maar iemand die hcp 15 heeft (cat3) heeft een stijgingsrisico van 15%, waardoor hij 15% extra 
krijgt van het aantal eenheden dat hij in die categorie gezakt is. 

Voorbeeld voor iemand die zakt van 20 naar 10: 

Berekening 

Cat. Bovenlimiet Onderlimiet 
Zakt 
met 

Stijgt 
met 

Eenheden 
gezakt 

Stijgings-
risico 

Punten 

6 45 37 1 0% 0 0% 0 

5 36 26.5 0.5 0.1% 0 5% 0 

4 26.4 18.5 0.4 0.1% 4 10% 4.4 

3 18.4 11.5 0.3 0.1% 23 15% 26.45 

2 11.4 4.5 0.2 0.1% 8 20% 9.6 

1 4.4 -5 0.1 0.1% 0 25% 0 

 

Simulatie: 

Een simulatie van de berekening kan steeds uitgevoerd worden op www.rinkven.be/poty. 

 

De prijs: 

Deze prijs kan niet doorgegeven worden aan de eerstvolgende op de rangschikking. 

De prijs bestaat uit: 

- Een trofee: een verzilverde schaal waarop de naam van de laureaat gegraveerd wordt. Deze 
schaal blijft in het clubhouse staan. 

- Een attentie vanwege de club 

 

Overhandiging van de prijs 

De laureaten worden gehuldigd tijdens de speech van de nieuwjaarsreceptie begin januari. Indien 
de winnaar of winnares zijn/haar prijs niet in ontvangst kan nemen tijdens de huldiging, kan de 
attentie van de club achteraf afgehaald worden aan de balie. 

 

http://www.rinkven.be/poty

