
 

Reglement JOY – Junior Of the Year 

- JOY is het regelmatigheidsklassement dat enkel gespeeld wordt op De Kluizen. Alle 

jeugdwedstrijden voor spelers met een leeftijd vanaf 13 jaar t.e.m. 18 jaar komen hiervoor in 

aanmerking. 

- Om te bepalen of een speler 13 jaar is, wordt er gekeken naar het geboortejaar, ongeacht of 

de speler in het begin of op het einde van het jaar jarig is. 

- De minimum vereiste handicap om deel te nemen aan de jeugdwedstrijden is HCP 54. 

- Dit klassement is enkel toegankelijk voor spelers die De Kluizen als Home Club hebben. 

- Inschrijven gebeurt via BEgolf. 

- Het klassement is te consulteren op de BEgolf app of de BEgolf website van Golf Vlaanderen 

via de volgende stappen: Open BEgolf → Ga naar Kalender → Klik op OPTIES en selecteer 

Tornooien → Selecteer de ranking met als naam “JOY 20XX” → Selecteer ten slotte uw 

klassement (-13j of +13j). 

- De 7 beste stableford scores tellen mee voor de rangschikking van JOY. 

Doorgaans telt de jeugdkalender minstens 12 wedstrijden. Indien er door omstandigheden 

geen 12 wedstrijden gehaald worden op een seizoen zal de JOY op een aangepaste manier 

berekend worden. Meer bepaald zal het aantal wedstrijden die doorgegaan zijn verminderd 

worden met 3 om zo het aantal kwalificerende wedstrijden te bepalen. 

Ter illustratie: Een seizoen telt slechts 7 wedstrijden. (7-3=4). De 4 beste wedstrijden tellen 

mee voor de rankschikking. 

- Bij een gelijke stand kijken we naar de 6 beste wedstrijden (bij een normaal seizoen) om te 

bepalen. Indien er nog steeds een ex-aequo is wordt er gekeken naar de 5 beste en zo 

verder. 

Ter illustratie: 

 Speler A Speler B     

Beste  
Wedstrijd 

Stableford 
Scores 

Stableford 
Scores     Speler A Speler B 

1 42 42   6 beste 224 224 

2 40 39   5 beste 191 191 

3 39 38   4 beste 158 156 

4 37 37     

5 33 33     

6 33 35     

 224 224     

 

Speler A is de winnaar aangezien hij/zij op de 4 beste wedstrijden de beste score behaalt. 

 

- De bekendmaking van de Junior Of the Year zal gebeuren op het Sint-Maartentornooi. Indien 

de Junior Of the Year niet aanwezig is, zal de prijs later overhandigd worden. 

 

 

Dit reglement is van toepassing vanaf het seizoen 2023. 


