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Jumbo Golf 18-holes wintertour 2022/2023 

De Jumbo Golf 18-holes wintertour is een landelijke wintertour van wedstrijden die worden 

gesponsord door Jumbo Golf. Tijdens deze tour maak je kans op een 1 van de 2 tickets naar de 

Verenigde Staten! In een volledig verzorgde trip speel je eind mei ’23 mee met de Jack Nicklaus 

International Invitational. Bovendien krijg je een exclusief kijkje op het bijbehorende ATP tour event. 

Deze prijs wordt aangeboden door Jumbo Golf i.s.m. Jack Nicklaus. 

Klassement 

Tijdens de wedstrijden van de Jumbo Golf wintertour wordt een klassement op basis van 100% 

Stableford bijgehouden. Na de laatste wedstrijd, uit de Jumbo Golf wintertour, worden de 

klassementswinnaars bekend gemaakt. De 2 hoogstgeplaatste spelers van het klassement 

vertegenwoordigen Nederland. Om mee te dingen naar de tickets gelden een aantal aanvullende 

voorwaarden. 

- minimale deelname van vijf qualifying wedstrijden uit de Jumbo Golf 18-holes wintertour 

2022/2023; 

- de vijf beste qualifying 100%-stablefordscores volgens WR 73; 

als meer spelers een gelijke plaats in het eindklassement innemen geldt de bepaling van WR 

69; 

- als een winnaar, om enige reden, niet kan deelnemen aan de reis dan vervalt de prijs aan de 

opvolgende speler in het klassement volgens WR 70; 

- er is een handicap van 36 of lager vereist om deel te nemen aan het klassement; 

- om deel te nemen aan het klassement moet je ten minste 18 jaar oud zijn voordat de eerste 

wedstrijd van de tour begint; 

- de prijs is niet inwisselbaar voor geld en enig deel van de prijs dat niet is gebruikt, wordt niet 

terugbetaald aan de winnaar; 

- door deel te nemen aan de wedstrijden ga je akkoord met het wedstrijdreglement van 

ANWB Golf; 

Zie voor meer voorwaarden het wedstrijdreglement cfr. Regel 33 van ANWB Golf 


