
Draaiboek voor de Coutinho Trofee– okt 2018 

Soort Wedstrijd: 

Dit is de allereerste qualifying clubwedstrijd van het jaar en dus de openingswedstrijd van 

het seizoen. 

Gecombineerd met de maandwedstrijd –18 holes. 

Met handicap verrekening. 

Dames en heren gemixed. 

Er wordt gespeeld volgens de maandwedstrijd dus cat.1 strokeplay en cat. 2 en 3 

stableford.  

Zie ook wedstrijdreglement op de deze site.  

De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de Rules of Golf ', zoals vastgesteld door de R&A 

en de plaatselijke regels van Golfclub De Texelse met aanvullingen, vastgesteld door de 

wedstrijdcommissie.  

Doelstelling: 

De wedstrijd  is destijds in het leven geroepen door de eerste voorzitter van onze Golfclub 

de heer Bob Coutinho. Na afloop gezellig een borrel en hapjes. (2 consumpties en 3 hapjes 

pp.) 

Deelnemers: 

Max. 54 

Inschrijving tot vrijdag 17.00 uur  voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving 

sluit automatisch. De wedstrijd staat 3 weken voor inschrijving open. 

Handicaps: 

Max. 54 

Longest en Neary: 

Door wedstrijdleiding te bepalen. 

Inschrijfgeld: geen 

Prijzen: 

De hoofdprijs is de Coutinho trofee als wisselbeker voor de eerste in categorie 1. 

Categorie 1,2 en 3 een trofee 

1ste prijs 3 ballen 

2de prijs 2 ballen 

3de prijs 1 bal 

Longest en neary dame/heer een bal. Birdies en eagles worden uitgedeeld.  

Parkeerplaats voor de speler met de hoogste stableford punten van alle categorieën. 

Weer: 

Uit- of afstel bij onweer of extreme weersomstandigheden. 



Opmerkingen: 

- Mevrouw Aja Coutinho moet uitgenodigd en opgehaald worden door het bestuur en 

krijgt drankje aangeboden. Ze deelt de prijs uit. 

- De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de 

wedstrijd voordoen ook naar de exploitant toe. 

- Een speler moet een half uur voor aanvang van de starttijd aanwezig zijn en minimaal 5 

minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee. 

- Caddies zijn toegestaan. 

- Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een 

dokterverklaring of handicart pas. 

 

Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met foto’s van de 

winnaars. 


