
PRIJZEN 
 
Aantal prijzen 
 
Afhankelijk van het aantal parturen worden onderstaand aantal prijzen toegekend bij wedstrijden. 
 

Aantal parturen Aantal prijzen bij wedstrijden 
zonder verliezersronde 

Aantal prijzen bij wedstrijden 
met verliezersronde 

 
  winnaarsronde verliezersronde 

6 2 2 1 
7 en 8 3 (heren hoofdklasse 2) 2 1 

9 t/m 12 3 3 2 
13 t/m 16 4 (2x 3e prijs) 4 (2 x 3e prijs) 2 
17 t/m 24 3 3 2 (jeugd 3) 
25 t/m 32 4 (2x 3e prijs) 4 (2x 3e prijs) 2 (jeugd 4) 

 
• Bij 33 of meer parturen wordt er een prijs toegekend aan de parturen die zich plaatsen voor de 4e 

omloop. 
• Spelers van de verliezende parturen in dezelfde omloop, ontvangen een prijs die in nummer, 

uitvoering en waarde gelijk is. Bij 7 of 8 parturen spelen de afvallende parturen uit de halve finale in 
de winnaarsronde om de 3e prijs. 

• De waarde van de tweede en derde prijs zijn respectievelijk minimaal 2/3 en 1/3 van de waarde 
van de eerste prijs.  

• Een eventuele vierde en volgende prijs staan in redelijke verhouding tot de derde prijs. 
• De waarde van de eerste prijs in de verliezersronde mag niet hoger zijn dan de waarde van de 

laagste prijs in de winnaarsronde. 
• Afdelingswedstrijden + d.e.l./verl.afd  zijn 2 aparte wedstrijden zonder verliezersronde. 
• In de nieuwe wedstrijdopzet heren hoofd- en 1e klasse is vastgesteld, dat bij 8 parturen 2 prijzen 

worden toegekend. 
 
 
Richtlijnen prijzen jeugd 
 
Onderstaande bedragen van de wedstrijdprijzen zijn richtlijnen. Verenigingen zijn dus vrij de bedragen 
naar boven of beneden bij te stellen. 
 
 

Categorie 
 

Erete- 
kens 

Luxe  
voorwerpen 
/sieraden/ 
bijzondere 

herinneringen 

Waarde- 
bonnen/ 

geld 
Medailles Richtlijn waarde bij geldprijzen 

     1e 2e 3e 
Welpen (t/m 9) Ja Ja Nee Nee n.v.t. 
   Verliezersronde Nee Nee Nee Ja n.v.t. 
Pupillen (10-11) Ja Ja Nee Nee n.v.t. 
   Verliezersronde Nee Nee Nee Ja n.v.t. 
Schooljeugd (12-13) Nee Ja Ja Ja € 12,00 € 9,50 € 7,00 
   Verliezersronde Nee Ja Ja Ja € 5,75 € 4,50 € 3,50 
Meisjes / jongens Nee Ja Ja Ja € 14,00 € 12,00 € 9,50 
   Verliezersronde Nee Ja Ja Ja € 7,00 € 5,75 € 4,50 
 
• Als persoonlijke prijzen mogen er naast de waardebonnen/luxe voorwerpen extra 

eretekens/medailles worden uitgeloofd. 
• De hoogste prijs in de verliezersronde mag niet hoger zijn dan de laagste prijs in de 

winnaarsronde. 
• Als er geen 5e prijs is, mogen de bedragen in de verliezersronde naar boven toe worden bijgesteld. 
• De prijzen zijn per speler. 



Reglement / Afspraken / Richtlijnen prijzen senioren 
 

Categorie 
 

Luxe  voorwerpen 
/sieraden/ 

bijzondere herinneringen 
Waardebonnen/ 

geld 
Waarde geldprijzen 

 

   1e 2e 3e 
   Reglement minimale waarde 

Heren Hoofdklasse 
afdelingswedstrijden Ja Ja € 75 € 50 € 25 

Heren Hoofdklasse 
v.f. + uitnodiging Ja Ja € 120 € 80 € 40 

   Afspraken minimale waarde 
Heren 1e klas Ja Ja € 60 € 40 € 20 

Senioren Ja Ja € 45 € 30 € 15 
Dames Hoofdklas Ja Ja € 60 € 40 € 20 
Dames Senioren Ja Ja € 30 € 20 € 10 

   Richtlijnen 
Junioren Ja Ja € 45 € 30 € 15 

Heren 30+ Ja Ja € 30 € 20 € 10 
Heren 50+ Ja Ja € 30 € 20 € 10 

 
 

• Als persoonlijke prijzen mogen extra eretekens / medailles worden uitgeloofd. 
• Minimale bedragen zijn via het reglement vastgelegd. Verenigingen zijn dus verplicht deze 

bedragen minimaal beschikbaar te stellen. Bijstellen naar boven staat de vereniging vrij. 
• Bij de bedragen, die onder richtlijnen zijn genoemd, zijn de verenigingen dus vrij deze naar 

boven of beneden bij te stellen. 
• De prijzen zijn per speler. 

 


