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Gouden Finish 
 

Bij alle SterkDarts singletoernooien is er een Gouden Finish. 

De Gouden Finish is een extra prijs die geldig is op zowel het heren als dames 

singletoernooi. 

 

Gouden Finish 

Voorafgaand aan ieder singeltoernooi wordt er een Gouden Finish (121-170) bekend 

gemaakt. Wordt de Gouden Finish gegooid dan wint die speler de Jackpot. Bij 

meerdere personen delen. 

 

Wordt de Gouden Finish niet gegooid? Dan blijft de Jackpot staan voor het volgende 

toernooi én wordt de Jackpot verhoogd! Zo kan de Gouden Finish oplopen tot wel 

honderden euro's! 

 

Bekendmaking Gouden Finish ongeveer 30 min. voor aanvang toernooi 

Ongeveer een half uur voor aanvang van het toernooi wordt de Gouden Finish geloot. 

Het getrokken getal zie je direct op één van de schermen bij de wedstrijdleiding. Op de 

schermen bij de wedstrijdleiding blijft de Gouden Finish én de spelers die hem gegooid 

hebben het gehele toernooi zichtbaan. 

 

Wat als je de Gouden Finish gooit 

Heb je de Gouden Finish gegooid, dan moet je je melden mét je tegenstander en 

schrijver bij de wedstrijdtafel zodat die het kunnen verifiëren.  

 

Niet wachten tot einde toernooi 

Je hoeft niet te wachten tot het einde van het toernooi als je de Gouden Finish hebt 

gegooid, maar niet meer in het toernooi zit. Het kan tenslotte zijn dat iemand anders 

later in het toernooi ook de Gouden Finish gooit en je dus de prijzenpot moet delen. Je 

hoeft dan niet te wachten en we maken het prijzengeld naar je over. 
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Hoeveel Jackpot beschikbaar per toernooi 

De prijzengelden, en dus ook de beschikbare extra prijs voor de Gouden Finish van een 

toernooi zijn terug te vinden op onze website.  

• Ga naar www.sterkdarts.nl  

• Klik in het “Menu” op “Toernooien”. 

• Selecteer het toernooi waarvan je de prijzengelden wilt bekijken. 

• Ga op deze pagina naar “Prijzengeld”. 

 

Overzicht gegooide Gouden Finish 

Een compleet overzicht van de gegooide Gouden Finish per toernooi is terug te vinden 

op onze website.  

• Ga naar www.sterkdarts.nl  

• Scroll op de voorpagina naar beneden tot je bij “Bekijk ook” komt. 

• Selecteer “Gouden Finish” 

 


