
Algemene regels d’ Hooghe Heeren 
 

Algemeen 

1. Alle heren die lid zijn van GC de Koepel en ouder zijn dan 18 jaar en in het 
bezit van handicap 33 of lager, kunnen lid worden van d’Hooghe Heeren. 

De commissie heeft de mogelijkheid een lid compensatie te verlenen. 
2. D’Hooghe Heeren spelen elke vrijdag vanaf de eerste  vrijdag in april tot 

en met de eerste vrijdag in september om 16.30 uur een shotgun op de 

eerste 9 holes en hebben standing op de tee waarop men start. 
3. Inschrijven kan uiterlijk tot 14.30 voorafgaande aan de wedstrijd via de 

website van golfclub De Koepel. 
4. De inrichting van de wedstrijd geschiedt door de wedstrijdleiding en is 

willekeurig, hierover kan niet gediscussieerd worden. 

5. Bij uitzonderlijk slecht weer kan de wedstrijd afgelast worden. 
6. Indien de baan verhuurd is op vrijdag dan spelen we soms 9 holes, zie 

wedstrijdschema. Tijdens het competitieseizoen kunnen we mogelijk ook 
pas later starten. 

7. Waarin het regelement niet voorziet, beslist de commissie. 

 

Spelvorm 

1. Stableford 

2. Een keer per maand wordt een strokeplay wedstrijd gespeeld. De 
stablefordpunten van deze strokeplay wedstrijden gelden wel voor de 

klassering. 
3. In principe zijn alle wedstrijden qualifying, tenzij de baan non qualifying is. 
4. Bij uitzondering kan door de commissie en wedstrijdleiding worden 

besloten de wedstrijd over 9 holes te houden. 
 

Financiën 

1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de commissie en moet 
vóór 1 april van dat jaar op rekening NL95ABNA0807450227 t.n.v. J.J. 
van Loo inzake d’Hooghe Heeren zijn bijgeschreven. 

2. Indien de contributie niet voor 1 april binnen is, krijgt u een herinnering 
waarbij de contributie met een bedrag van € 5,-- wordt verhoogd. 

3. De penningmeester zal op verzoek uiterlijk 1 april de leden een financieel 
overzicht sturen van het afgelopen jaar. 

4. Opzeggingen schriftelijk of via de mail uiterlijk 31 december aan de 

secretaris.  

Kleding 

1. D’ Hooghe Heeren spelen hun wedstrijd in een gele polo, en indien nodig 

met een rode trui. Beide zijn voorzien van het D’Hooghe Heeren logo. 
2. U beslist zelf of U na de wedstrijd een douche neemt of niet en of U zich 

verkleedt of in speeltenue aan tafel gaat. Jasje al of niet met dasje is 
gewenst als we tegen gasten spelen en op ons jaarlijkse uitje. 

 

 

 

 



Invités 

1. Invités met een Hcp 33 of lager zijn welkom tegen een inschrijfgeld van   

€ 5,00 of een doosje ballen + eventueel greenfee.  
2. Een invité kan maximaal 3 keer per seizoen meespelen. 

 

Dineren na de wedstrijd 

 

1. Het word op prijs gesteld dat iedereen na de wedstrijd deel neemt aan het 
diner. 

2. Deelname aan het diner moet worden opgegeven voor aanvang van de 

wedstrijd op de stammtisch in het clubgebouw. 
3. De kosten van het diner zullen jaarlijks worden vastgesteld in overleg met 

de cateraar. 

 

D’Hooghe Heer van het jaar 

1. Om in aanmerking te komen voor d’Hooghe Heer van het jaar moet men 
in dat jaar tenminste 7 maal plus de slotwedstrijd (uitstapje) hebben 

gespeeld. Slechte wedstrijden worden vanaf de 8de wedstrijd weggespeeld. 
De score van de laatste wedstrijd, tijdens het uitstapje, telt altijd mee. 
D’Hooghe Heer van het jaar is degene met de hoogste gemiddelde score 

stablefordpunten van de door hem gespeelde wedstrijden. Bij gelijke stand 
wint de laagste handicapper. 

2. Alle gespeelde wedstrijden tellen mee voor de klassering zowel de 
qualifying als de non qualifying wedstrijden. Bij de non qualifying 
wedstrijden kan de wedstrijdleiding, in bijzondere omstandigheden, 

besluiten deze niet mee te tellen.  
 

Jaarlijks activiteiten 

1. Aan het eind van het seizoen zal de laatste wedstrijd worden gespeeld 
tijdens ons uitstapje dat door een aantal Hooghe Heeren zal worden 

georganiseerd. 
2. Jaarlijks spelen we ook een wedstrijd tegen de Goofy’s van De Twentsche 

Golfclub. Per toerbeurt zal de wedstijd plaatsvinden op De Koepel en De 

Twentsche. De datum zal ruim van te voren kenbaar worden gemaakt. 
3. In de wintermaanden wordt elke vrijdag een zgn. wintercompetitie 

georganiseerd. De winnaar wordt “de winterkoning” van dat jaar. 
Deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar dienen zich 
uiterlijk om 10.30 uur te melden bij de wedstrijdleiding waarna de indeling 

zal plaatsvinden en er gestart kan worden. Wij hebben geen standing en 
we starten vanaf hole 1. 

 

 

 


