
Draaiboek voor de Coutinho Trofee–jan ‘17 

Soort Wedstrijd: 
Dit is de allereerste qualifying clubwedstrijd van het jaar en dus de openingswedstrijd van het seizoen. 
Meestal gecombineerd met de maandwedstrijd –18 holes. 
Met handicap verrekening. 
Dames en heren gemixed. 
Er wordt gespeeld volgens de maandwedstrijd dus cat.1 strokeplay en de rest stableford 
- 18 holes. Wedstrijd is qualifying. 
Zie ook wedstrijdreglement op de deze site. 

Doelstelling: 

De wedstrijd destijds in het leven geroepen door de eerste voorzitter van de Club Dhr. Coutinho. Na 
afloop gezellig een borrel en hapjes. 

Deelnemers: 
Max. 52(13x4) 

Inschrijving tot 1700 uur 2e dag voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving sluit 
automatisch. 

Handicaps: 
Max. 36 

Indeling: 

Door de grote hoeveelheid spelers wordt ingedeeld in flights van 4 personen, start elke 9 minuten. 
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel. 

Longest en Neary: 
Door wedstrijdleiding te bepalen. 

Inschrijfgeld: €4. 

Prijzen: 

De hoofdprijs is de Coutinho trofee als wisselbeker. 
Deze prijs is voor winnaar cat.1 + 3 ballen en de parkeerplaats.  
No.2 krijgt 2 ballen No.3 krijgt 1 bal. 
De winnaars van de categorieën 2 en 3 bekertje en 3 ballen  
No.2 krijgt 2 ballen No.3 krijgt 1 bal. 
Longest en neary dame/heer een bal. Birdies en eagles worden uitgedeeld.  

Exploitant: 

Baan gesloten: 
1300 –1800 (inkorting afhankelijk van aantal deelnemers) 
15 Minuten voor de eerste flight en na de laatste flight baan gesloten houden. Altijd 1 hole afstand 
houden t.o.v. de laatste flight 

Weer: 
Uit- of afstel bij onweer. 

Opmerkingen: 
- Mevrouw Coutinho moet uitgenodigd en opgehaald worden door het bestuur en krijgt een 

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 zich een half uur voor aanvang van de starttijd melden bij de wedstrijdleiding en 
minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee. 

- Caddies zijn toegestaan. 
- Reserve spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien er 

geen reserves zijn is het aan de wedstrijdleider om iemand in een opengevallen plaats te zetten. 
- Een speler met een inactieve handicap (#) mag wel meedoen aan wedstrijden echter buiten 

mededinging. Wel dingen zij mee met de longest drive, de neary en betalen inschrijfkosten. 
- Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een dokterverklaring 

of handicart pas. Bij onterecht gebruik krijgt men twee strafslagen, bij een tweede overtreden 
nogmaals twee strafslagen en bij een derde maal DSQ. 

- Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers afslaan 

Foto’s van de winnaars en no.1 wordt gevraagd een artikel te schrijven. 
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een foto. 


