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KOPPELWEDSTRIJD 2019 

 
Reglement Koppelwedstrijden 
 
1. Wedstrijdleiding: William Punt  
2. Koppels worden ingedeeld op basis van het aantal inschrijvingen ingedeeld in poules van maximaal 6 teams.. 

Speelperiode in de poules is van 12 mei t/m 30 augustus. De nummers 1 en 2 (en bij een oneven aantal poules  
aangevuld met de beste nrs 3 in de poules) spelen spelen in de finalepoule van 1 september t/m 13 oktober. 
Veliezers van de halve finales speler de troostfinale om plek 3 en 4. 

3. Sluiting inschrijving 10 mei 2019. 
4. Voor elke poule wordt een Poule Captain benoemd (vet gedrukte naam). De taak van de Poule Captain houdt 

in: het zich op de hoogte houden van de voortgang van het maken van afspraken door de koppels en het zo 
nodig bevorderen van deze voortgang. Bij het stagneren ervan pleegt de Poule Captain overleg met de 
Wedstrijdleiding over de te nemen maatregelen. Speelafspraken en uitslagen van wedstrijden worden 
per email doorgegeven aan de poulecaptain die op zijn beurt de wedstrijdleiding informeert. Zie hierover 
verder punt 16. 
De poule captain incasseert de spelersbijdrage ad € 10 per team van de spelers in zijn poule en draagt 
deze af aan de wedstrijdleiding. 

5. Spelvorm Koppelwedstrijden is “CHAPMAN GREENSOME”: een matchplay wedstrijd waarin 2 spelers als 
partner spelen tegen twee andere spelers  Beide spelers van een koppel slaan op elke hole af en doen 
daarna een slag met de bal van de partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal de hole wordt 
uitgespeeld. De speler wiens oorspronkelijke bal gekozen is, slaat de derde slag en vervolgens om de beurt. 

6. Handicapverrekening: Voor deze competitie wordt de playing handicap van elke speler voor 2/3 meegenomen in 
de berekening van de team handicap. De Playing Handicap van een koppel is: 0,6 x de gecorrigeerde PHcp van 
de laagste Exact Handicap + 0,4 x de gecorrigeerdPHcp van de hoogste Exact Handicap.  

7. De wedstrijdleiding berekent deze playing handicap voor de start van de competitie aan de hand van de 
handicap op het moment van indeling van de poules. Hetzelfde gebeurt op het moment van samenstellen van 
de finalepoule.  

8. Het verschil in playing handicap tussen de koppels in een wedstrijd wordt met toepassing van de 
strokeindex van de baan over de holes  verdeeld.  
Voorbeeld: Team 1 heeft 2 slagen mee, team 2 heeft 8 slagen mee. Team 2 krijgt dan in de onderlinge wedstrijd 
6 slagen mee en krijgt op de holes met strokeindex 1 tot en met 6 een slag mee.  

9. Indeling van de spelers in poulesvindt als volgt plaats: Alle teams worden gesorteerd op basis van hun 
playing handicaps. Vervolgens worden de teams in de volgorde van die sortering door loting over de 
poules verdeeld. 

10. Een koppelwedstrijd in de poules bestaat uit een volledige ronde van 18 holes. In de finale rondes spelen poule 
winnaars tegen de nrs 2 van een andere poule. In finale rondes wordt gespeeld tot er een winnaar is .(dat kan 
dus met minder of meer dan 18 gespeelde holes zijn !) 
Bij een oneven aantal poules worden de 2 beste nrs 3 van de poules toegevoegd aan de finale poule   

11. Telling bij de poule wedstrijden: 1  voor een gewonnen hole, ½ voor een ‘halved’ hole,  0 voor een verloren 
hole). 

12. Bepaling van de score per match bij de poule wedstrijden: het totaal aantal gewonnen en halved holes (1+½+1 
etc.) van de ene partij tegenover het totaal aantal gewonnen en halved holes van de andere partij, bijv. 11-7, of 
4½-13½. Het totaal van beide partijen moet altijd 18 zijn! 

13. Een partij heeft een match gewonnen als zij meer punten heeft dan de andere partij en krijgt 2 wedstrijdpunten 
(1 bij gelijkspel). 

14. De playing handicaps zoals vermeld op de poule-indeling worden niet gewijzigd als de handicap van een speler  
na aanvang van de competitie wijzigt. 

15. Poulewinnaar is het koppel dat de meeste werdstrijdpunten tijdens de poule-wedstrijden heeft gescoord. 
Indien in een poule twee of meer koppels in wedstrijdpunten gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald door het 
onderlinge resultaat. Als dat geen uitsluitsel geeft wordt de stand bepaald door het “doelsaldo” behaald in de 
poulewedstrijden Brengt ook dit laatste geen beslissing dan volgt een playoff over 9 holes (met de helft van de 
bij aanvang vastgestelde playing handicaps per team.(waarbij 0.5 en hoger naar boven wordt afgerond)  

16. Op de scorekaarten vermelden: KOPPEL en tevens de poule-letter. Scorekaarten in vakje “Scorekaarten” 
deponeren (niet in de brievenbus voor qualifying kaarten!).1 van datum voorziene en ondertekende kaart per 
wedstrijd is voldoende. Bij poule wedstrijden dient de poule captain geinformeerd te worden over de uitslag. 



17. Aan het spelen van een Koppelwedstrijd kunnen de teams geen recht ontlenen voor het verkrijgen van voorrang 
in de baan.  

18. Koppels waarmee niet of moeilijk afspraken gemaakt kunnen worden, kunnen gediskwalificeerd worden, zulks 
ter beoordeling van de Poule Captain en de Wedstrijdleiding. Koppels dienen bij hun vakantieplanning rekening 
te houden met de periode waarin de finale poule gespeeld wordt (1 september t/m 6 oktober). 

19. Alle koppels worden geacht binnen een week na 12 mei initiatieven te nemen voor afspraken. De 
wedstrijdleiding zal zich ervan vergewissen dat koppels tijdig initiatief nemen voor het spelen van de 
wedstrijden. 

20. Indien een koppel is uitgesloten van verdere deelname worden de resultaten van matches die dit koppel al 
gespeeld heeft verwijderd uit de uitslagen. 

21. Het winnende koppel ontvangt de door Wil Kempers en Dan Kampelmacher beschikbaar gestelde “Wil-Dan 
Beker”. 

20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de wedstrijdleiding. 

21. Schema finalepoule bij  2 poules  : 
 A-Winnaar poule 1 -  vs  -  2

de
 poule 2  

 B-Winnaar poule 2 -  vs  -  2
de

 poule 1 
 Winnaar A en winnaar B spelen finale, verliezers spelen troostfinale 
 
  
 Schema finalepoules bij 3 poules: 
 A-Winnaar poule 1 -  vs  - een van de 2 beste nrs 3 van de poules (moet uit ander poule dan winnaar zijn) 
 B-2

de
 poule 1         -   vs  - 2

de
 poule 2 

 C-Winnaar poule 2 -  vs  -  2
de

 poule 3 
 D-Winnaar poule 3 -  vs  - een van de 2 beste nrs 3 van de poules (moet uit ander poule dan winnaar zijn) 
 Halve finale 1-Winnaar A peelt tegen winnaar B: verliezers van A en B zijn uitgeschakeld  
 Halve finale 2-Winnaar C peelt tegen winnaar D: verliezers van C en D zijn uitgeschakeld 
 Finale tussen de winnaars van de halve finale, verliezers spelen troostfinale. 


