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ARI – INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 2020 
HEREN -- DAMES -- JUNIOREN -- SENIOREN  

* ALGEMEEN REGLEMENT  
* Het Algemeen Reglement van de Federale wedstrijden is van toepassing voor ieder punt dat niet door het huidige reglement behandeld wordt. 

 
De Interclubkampioenschappen van België worden gespeeld volgens de formule matchplay zonder handicap, eventueel voorafgegaan door 
een kwalificatie in strokeplay volgens de leeftijdscategorie. Zij zijn voorbehouden aan AMATEUR-spelers. 
Elke club, effectief lid van de KBGF, mag in elke categorie één Heren/Boys team en één Dames/Girls team inschrijven. 
 

0 DEFINITIES 
Speler:  term gebruikt voor een speler of een speelster 
Partij:  term gebruikt voor twee spelers die samen vierbal/foursomes Matchplay spelen 
Team:  term gebruikt voor de spelers van eenzelfde home club per categorie 
Titularis:  de speler die op het teamopstellingsformulier voorkomt 
Reserve:  de speler die als reservespeler op het teamopstellingsformulier voorkomt 
Home club: club die verantwoordelijk is voor de bestelling van de federatie kaart en het beheer van de “EGA Handicap” van de  
  speler 
Ontmoeting:  tussen twee teams. Het winnende team krijgt één punt bij een overwinning. 
Match:  tussen twee spelers, en/of twee vierbal/foursomes en/of twee partijen. De winnende speler of partij krijgt één matchpunt 
  bij een overwinning. 
Categorie: klasse van spelers die beantwoorden aan de voorwaarden van EGA Handicap die werden bepaald om te mogen 

deelnemen aan het Kampioenschap 
Divisie:  groep van teams die elkaar ontmoeten op een bepaald niveau van het Kampioenschap in eenzelfde categorie 
Poule:  subdivisie 
 

I INSCHRIJVINGEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN, NIEUWE INSCHRIJVINGEN 
I-1 De inschrijvingen voor de Interclubkampioenschappen dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op vrijdag 31 januari 2020. 
I-2 De inschrijvingsrechten zijn, ongeacht het aantal speeldagen, als volgt vastgelegd: 

• € 325 per team (Interclubs Heren-Dames alle categorieën en alle divisies) 

• € 250 per team (Interclubs Senioren alle categorieën en alle divisies) 

• € 125 per team (Interclubs Junioren U18 en Miniemen U14) 
Het inschrijvingsrecht dient overgemaakt te zijn op de rekening van de KBGF N° 210-0388000-52 ten laatste op vrijdag 28 februari 2020.  
- Behalve het inschrijvingsrecht, moet de club op datum van vrijdag 27 maart 2020, de voorschotfacturen (KBGF-Golf 

Vlaanderen/AFGolf) van de federale kaarten 2020 betaald hebben.  
- Bij gebrek aan betaling van het inschrijvingsrecht en de voorschotfacturen (KBGF-Golf Vlaanderen/AFGolf) van de federale 

kaarten 2020 binnen de vooropgestelde termijnen, zal de inschrijving als niet bestaande worden beschouwd.  
- Bij forfait na publicatie van de ontmoetingstabellen wordt het inschrijvingsrecht niet terugbetaald. 

I-3 Nieuwe inschrijvingen in de Interclubkampioenschappen Heren – Dames en Senioren: 
• De nieuw ingeschreven teams worden in de onderste divisie van de betreffende categorie geplaatst. 

• Indien er in de onderste divisie minder of evenveel nieuwe inschrijvingen als vacante plaatsen zijn, zal de volgorde door loting 
bepaald worden. 

• Indien het aantal nieuwe inschrijvingen groter is dan het aantal vacante plaatsen, zal een nieuwe divisie worden gevormd, 
bestaande uit de nieuw ingeschreven teams. De volgorde van de teams zal door loting bepaald worden. De hogere divisie blijft 
onvolledig.  

• Het Kampioenschapscomite behoudt zich het recht voor om, in functie van de omstandigheden, de nodige aanpassingen door te 
voeren. 

Nota: Om deel te mogen nemen aan de volgende editie van de Interclubs (2021) mag de club geen openstaand saldo bij de KBGF- Golf 
Vlaanderen – AFGolf hebben op datum van 31 december 2020. 
 

II TEAMLEDEN DIE IN AANMERKING KOMEN 
 

II-1 INTERCLUBS HEREN I – DAMES I ALLE DIVISIES 
De home club verbindt zich ertoe enkel een speler in het team op te nemen die: 
• In regel is met het jaarlijks lidgeld als spelend lid in zijn home club alsook met de federale bijdrage ten laatste op 31 maart 2020, 
• Aangesloten was bij een Belgische club vóór 1 april 2019 of als slapend lid van deze club en niet aan de Interclubs 2019  

Heren -Dames voor een andere home club heeft deelgenomen. 
 

II-2 INTERCLUBS HEREN II-III-IV – DAMES II-III ALLE DIVISIES  ---  INTERCLUBS JUNIOREN U18 - INTERCLUBS MINIEMEN U14 
De home club verbindt zich ertoe enkel een speler in het team op te nemen die in regel is met het jaarlijks lidgeld als spelend lid in zijn 
home club alsook met de federale bijdrage ten laatste op 31 maart 2020. 
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II-3 INTERCLUBS SENIOREN I-II-+65 ALLE DIVISIES 
De home club verbindt zich ertoe enkel een speler in het team op te nemen die in regel is met het jaarlijks lidgeld als spelend lid in zijn 
home club alsook met de federale bijdrage ten laatste op 30 juni 2020. 
 
 

Straf bij overtreding van regel II: 
Verlies van de ontmoeting van de dag 

Inbreuk vastgesteld voor of tijdens de ontmoeting:  het andere team wint de ontmoeting met een score van 3-0 en 6 ups (5-0 en 10 ups 
in Cat I div1). 

 
Inbreuk vastgesteld nadat de ontmoeting beslecht is:   - indien de ontmoeting gewonnen werd door het team dat de inbreuk pleegde, zal de 

ontmoeting aan het andere team worden toegewezen met een score van 3-0 en 6 ups (5-
0 en 10 ups in Cat I div1). 

 - indien het team dat de inbreuk pleegde de ontmoeting verloren heeft, blijft de uitslag 
zoals gespeeld behouden 

 
III VOORWAARDEN QUA LEEFTIJD, EGA HANDICAPS EN AFSLAGGEBIEDEN 
 
III-1 INTERCLUBS HEREN – DAMES                  EGA HANDICAP VAN 1 MAART 2020 
CATEGORIEËN GEBOORTEJAAR EGA HCP HEREN EGA HCP DAMES AFSLAGGEBIEDEN 
Heren - Dames I  15,4 max. 24,4 max. BACK TEES 

Heren - Dames II  van 4,5 tot 20,4 max. van 10,5 tot 24,4 max. BACK TEES 

Heren III  van 8,5 tot 24,4 max.  BACK TEES 

Dames III   van 16,5 tot 24,4 max. FRONT TEES 

Heren IV  van 12,5 tot 24,4 max.  FRONT TEES 

 

III-2 INTERCLUBS BOYS – GIRLS U18                   EGA HANDICAP VAN 1 MAART 2020 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN GEBOORTEJAAR EGA HCP BOYS EGA HCP GIRLS AFSLAGGEBIEDEN 
Scholieren 2002 en 2003 14,4 max. 18,4 max. BACK TEES 

Cadetten 2004 en 2005 18,4 max. 24,4 max. BACK TEES 

Miniemen 2006 en later 24,4 max. 28,4 max. BACK TEES 

 

III-3 INTERCLUBS BOYS – GIRLS U14                                   EGA HANDICAP VAN 1 MAART 2020 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN GEBOORTEJAAR EGA HCP BOYS EGA HCP GIRLS AFSLAGGEBIEDEN 
Miniemen 2006 en later 28,4 max. 32,4 max. FRONT TEES 

 

III-4 INTERCLUBS SENIORS                       EGA HANDICAP VAN 1 JULI 2020 
CATEGORIEËN GEBOORTEJAAR EGA HCP HEREN EGA HCP DAMES AFSLAGGEBIEDEN 
Heren I 19709 en vroeger 24,4 max.  BACK TEES 

Dames I 1970 en vroeger  24,4 max. BACK TEES 

Heren II 1970 en vroeger van 12,5 tot 24,4 max.  FRONT TEES 

Dames II 1970 en vroeger  van 14,5 tot 24,4 max. FRONT TEES 

Heren +65  1955 en vroeger 24,4 max.  FRONT TEES 

Dames +65 1955 en vroeger  24,4 max. FRONT TEES 

 
Straf bij overtreding van regel III: 

Verlies van de ontmoeting van de dag 
Inbreuk vastgesteld voor of tijdens de ontmoeting: Het andere team wint de ontmoeting met een score van 3-0 en 6 ups (5-0 en 10 ups 

in Cat I div1). 
 
Inbreuk vastgesteld nadat de ontmoeting beslecht is: - indien de ontmoeting gewonnen werd door het team dat de inbreuk pleegde, zal 

de ontmoeting aan het andere team worden toegewezen met een score van 3-0 en 
6 ups (5-0 en 10 ups in Cat I div1). 

 - indien het team dat de inbreuk pleegde de ontmoeting verloren heeft, blijft de 
uitslag zoals gespeeld behouden 

 

Straf bij overtreding van regel III in Strokeplay: 
 De betrokken speler wordt gediskwalificeerd 
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IV SAMENSTELLING VAN DE TEAMS 

Iedere in aanmerking komende speler (zie II), die aan de handicap- en leeftijdsvoorwaarden voldoet (zie III) mag in het Kampioenschap 
waaraan hij deelneemt slechts in één categorie spelen, behalve volgende uitzondering: 
- Een miniem mag op het samenstellingsformulier van zowel de Interclubs JUNIOREN als MINIEMEN voorkomen maar mag slechts in 

één van beide Interclubs spelen.  
 

Straf bij overtreding van regel IV: 
Verlies van de ontmoeting van de dag 

Inbreuk vastgesteld voor of tijdens de ontmoeting:  het andere team wint de ontmoeting met een score van 3-0 en 6 ups (5-0 en 10 ups 
in Cat I div1). 

 
Inbreuk vastgesteld nadat de ontmoeting beslecht is: - indien de ontmoeting gewonnen werd door het team dat de inbreuk pleegde, zal 

de ontmoeting aan het andere team worden toegewezen met een score van 3-0 en 
6 ups (5-0 en 10 ups in Cat I div1). 

 - indien het team dat de inbreuk pleegde de ontmoeting verloren heeft, blijft de 
uitslag zoals gespeeld behouden 

Straf bij overtreding van regel IV in Strokeplay: 
De betrokken speler wordt gediskwalificeerd  

 

V ROL VAN DE TEAMCAPTAIN 
V-1  Elk team zal geleid worden door een Captain die spelend lid is van dezelfde home club. Alleen deze Teamcaptain krijgt de bevoegdheid 

van zijn home club om bij het Kampioenschapcomité een klacht in te dienen die betrekking heeft op de toepassing van dit reglement. 
V-2 Bij afwezigheid van de Teamcaptain, zal de persoon, spelend lid van dezelfde home club, die het of de opstellingsformulier(en) van het 

team die dag invult en tekent, de functie van Teamcaptain uitoefenen voor de duur van de ontmoeting van die dag en hij alleen zal de 
bevoegdheid van zijn home club hebben om bij het Kampioenschapcomité een klacht in te dienen die betrekking heeft op de toepassing 
van dit reglement. 

V-3 Enkel een amateur-speler mag de functie van Teamcaptain vervullen. 
V-4 Een niet spelende Teamcaptain mag raad geven aan de leden van zijn team (cf. Regel 24.4a). 
V-5 Een spelende Teamcaptain mag raad geven aan de leden van zijn team, behalve tijdens zijn eigen “vastgestelde ronde” (cf. Regel 

24.4b). 
V-6 Een niet spelende Teamcaptain mag geen speellijn op de putting green aanwijzen of de putting green betreden wanneer 

de bal van een teamspeler op de putting green ligt. (De rol van Teamcaptain primeert boven de rol van caddie) 
V-7 De teamcaptain zal nadat al zijn spelers hun resultaat getekend hebben op het match sheet de printout van de ingegeven 

matchen bevestigen door dit blad te handtekenen.  
 

Straf bij overtreding van punten V-1, V-2 en V-3: 
Verlies van de ontmoeting van de dag 

Inbreuk vastgesteld voor of tijdens de ontmoeting:  het andere team wint de ontmoeting met een score van 3-0 en 6 ups (5-0 en 10 ups 
in Cat I div1). 

 
Inbreuk vastgesteld nadat de ontmoeting beslecht is: - indien de ontmoeting gewonnen werd door het team dat de inbreuk pleegde, zal 

de ontmoeting aan het andere team worden toegewezen met een score van 3-0 en 
6 ups (5-0 en 10 ups in Cat I div1). 

 - indien het team dat de inbreuk pleegde de ontmoeting verloren heeft, blijft de 
uitslag zoals gespeeld behouden 

 
Straf bij overtreding van punt V-5: 
Verlies van de hole (Teamcaptain) 

Straf bij overtreding van punten, V-6  
Algemene Straf per overtreding voor de betrokken speler 

 
VI KLACHTEN 

VI-1 Interclubkampioenschappen Heren-Dames en Senioren: 
Elke klacht met betrekking op de toepassing van dit reglement, moet de dag zelf aan het Kampioenschapscomité worden overgemaakt 
via fax: 02/675.46.19 of email via het secretariaat van de  “hosting” club naar competition@golfbelgium.be.  
De klacht moet onmiddellijk en schriftelijk worden overgemaakt, ten laatste 30 minuten na het einde van de laatste match van 
het team. 
De klacht moet verplicht worden ondertekend door de Teamcaptain. De KBGF behoudt zich het recht om op de dag van de feiten de 
betrokken Teamcaptains en spelers bijeen te roepen om gehoord te worden. 

VI-2 Interclubkampioenschappen Junioren U18 en Miniemen U14: 
 Elke klacht met betrekking op de toepassing van dit reglement, moet de dag zelf onmiddellijk en schriftelijk, ten laatste 30 minuten 
na het einde van de laatste match van het team aan het Kampioenschapcomité worden overgemaakt.  
De klacht moet verplicht worden ondertekend door de Teamcaptain. De eindbeslissing wordt genomen door het 
Kampioenschapscomité. 

mailto:competition@golfbelgium.be
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VII VARIA 

 
VII-1 GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN 

Het gebruik van een gemotoriseerd golfvoertuig (golfcart, tricycle) door de spelers, caddies en teamcaptains is strikt verboden. Elektrische 
trolleys zijn toegestaan. 

Straf bij overtreding op regel VII-1: 

De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar er een overtreding van deze Lokale Regel gebeurt. Als de overtreding gebeurt tussen 
twee holes, wordt de straf toegepast op de volgende hole. 

 
Overtreding door de Teamcaptain: vanaf de eerste overtreding, diskwalificatie van het team in Strokeplay en in Matchplay verlies 

van de ontmoeting van de dag. Het andere team wint de ontmoeting met een score van 3-0 (5-
0 Cat I div 1), en elk matchpunt wordt behaald met een score van 2 up, 1 te spelen.   

 
Nota: Een speler die over een “RBGF Medical Committee Exemption for the Use of Transportation” beschikt zal toegelaten worden om een 

gemotoriseerd voertuig te gebruiken zoals voorzien in de “RBGF Transportation Policy”. Indien deze speler eveneens Teamcaptain is, 
krijgt hij enkel de toelating om een voertuig te gebruiken tijdens zijn eigen vastgestelde ronde. 

 cf. General Regulations 2020 
 

VII-2 CADDIE 

• De spelers die deelnemen aan de verschillende Interclubkampioenschappen mogen door een caddie worden bijgestaan (Regel 10.3) 

• Elk teamlid van een club mag, vóór of na zijn eigen ronde, caddieën voor één van de spelers. 

• Enkel een amateurspeler mag de functie van caddie vervullen. 
 

Straf bij overtreding van regel VII-2: 

De speler krijgt de algemene straf voor elke hole waar er een overtreding van deze Lokale Regel gebeurt. Als de overtreding gebeurt tussen 
twee holes, wordt de straf toegepast op de volgende hole. 

 
Specifieke nota’s voor de Interclubkampioeschappen Jongens en Meisjes U14 - U18: 
- Enkel caddies tot en met 18 jaar zijn toegelaten. 
- De Teamcaptain, ongeacht zijn leeftijd, mag eveneens de rol van caddie vervullen 

-  

VII-3 GSM 
 
VII-3.1 Het gebruik van een GSM op de golfbaan door spelers en caddies wordt afgeraden. Teneinde de andere spelers niet te 

storen, hoort een GSM uitgeschakeld te zijn. 
Niettemin is het gebruik van een GSM in de twee volgende gevallen toegelaten: 

• In geval van absolute noodzaak of daadwerkelijk gevaar (medische reden, enz.) 

• Om hetzij de Rules Official ter plaatse hetzij de Rules Offical in functie op de KBGF of het Kampioenschapcomité te 
contacteren in geval er zich een probleem voordoet qua golfregels of qua naleving van onderhavig reglement, waarvoor 
er niet onmiddellijk een oplossing te vinden is. 

 

Straf bij overtreding van regel VII-3.1: 
1. Gebruik van een GSM om advies te vragen of te geven in strijd met Regel 10.2: Matchplay: Verlies van de hole; 

Strokeplay: 2 strafslagen. Volgende inbreuk: diskwalificatie (Regel 4.3). 
2. Gebruik van een GSM zoals toegelaten door de Regels maar storend voor de andere spelers: 

a) 1ste inbreuk: de speler respecteert de gedragscode niet en moet de GSM onmiddellijk uitschakelen. 
b) Daaropvolgende inbreuk: de speler maakt zich schuldig aan een ernstige inbreuk op de gedragscode en het 

Comité kan volgens Regel 1.2b tot verlies van de match besluiten. De tegenstander/tegenpartij wint de match 
met een score van 2 up, 1 te spelen. 

  
VII-3.2 Het gebruik van een GSM op het golfterrein door Teamcaptains wordt afgeraden. Teneinde de spelers niet te storen, hoort 

een GSM uitgeschakeld te zijn.  
Niettemin is het gebruik van een GSM in twee gevallen toegelaten: 

• In geval van absolute noodzaak of daadwerkelijk gevaar (medische reden, enz.) 

• Om hetzij de Rules Official ter plaatse hetzij de Rules Offical in functie op de KBGF of het Kampioenschapcomité te 
contacteren in geval er zich een probleem voordoet qua golfregels of qua naleving van onderhavig reglement, waarvoor 
er niet onmiddellijk een oplossing te vinden is. 

 

Straf bij overtreding van regel VII-3.2: 
1. Gebruik van een GSM om advies in strijd met Regel 10.2 te vragen of te geven: algemene straf voor de 

betrokkene(n) speler(s). 



 

K.B.G.F. 

2020 ARI - ALGEMEEN REGLEMENT 2020 - FINAL - Pagina 5 van 8 - 

 
2. Gebruik van een GSM zoals toegelaten door de Regels maar storend voor de andere spelers: 

a) 1ste inbreuk: de Teamcaptain respecteert de gedragscode niet en moet de GSM onmiddellijk uitschakelen. 
b) Daaropvolgende inbreuk: de Teamcaptain maakt zich schuldig aan een ernstige inbreuk op de gedragscode 

en het Comité kan tot diskwalificatie van het team besluiten. Het andere team wint de ontmoeting met een 
score van 3-0 en 6 ups (5-0 en 10 ups in Cat I div 1). 

 

VIII INFORMATIE 
 

VIII-1 ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN 
• Het bedrag voor een oefenronde is vastgesteld op 30€ voor spelers geboren voor 2002 en 15€ voor spelers geboren in 2002 of later. 

• De Teamcaptain dient contact te nemen met het secretariaat van de gastclubs om samen de trainingsronde van zijn team te organiseren.  

• De spelers dienen het reglement van inwendige orde na te leven dat van toepassing is in de bezochte clubs (bijvoorbeeld wat betreft het 
dragen van jeans, soft spikes enz.). 

• De clubs die over meer dan 18 holes beschikken, dienen ten laatste op 1 maart 2020 te laten weten op welk terrein het Kampioenschap zal 
plaatsvinden. 

 

VIII-2 SPECIFIEKE TRAININGSVOORWAARDEN  
 

VIII-2.1 Interclubs Heren I-II-III-IV – Dames I-II-III: 1ste Divisies 
• Per team hebben 10 spelers, die aan de handicapvoorwaarden voldoen, het recht om vanaf 1 maart 2020 een oefenronde aan het 

vastgestelde bedrag te spelen op de golfbanen waar de eerste drie dagen van het Kampioenschap zullen plaatsvinden.  

• Alleen de spelers van de teams die de halve finales spelen hebben het recht om een oefenronde te spelen aan het vastgestelde bedrag 
op de golfbanen voorzien voor de 4de speeldag– met maximum 10 spelers (Heren I-Dames I) en 8 spelers (Heren II-III-IV – Dames II-III. 

• Alleen de teams der finalisten – met maximum 10 spelers (Heren I-Dames I) en 8 spelers (Heren II-III-IV – Dames II-III) – zullen van een 
oefenronde aan de vastegestelde bedrag kunnen genieten op de golfbaan waar de finale zal gespeeld worden. 
 

VIII-2.2 Interclubs Heren I-II-III-IV – Dames I-II-III: alle andere divisies 
• Per team hebben 10 spelers, die aan de handicapvoorwaarden voldoen, het recht om vanaf 1 maart 2020 een oefenronde aan het 

vastgestelde bedrag te spelen op de golfbanen waar de eerste drie dagen van het Kampioenschap zullen plaatsvinden. 
 

VIII-2.3 Interclubs Boys – Girls U14-U18 

• Voor zover de samenstelling van het team officieel werd ingediend bij de KBGF en voor informatie overgemaakt aan de gastclub, hebben de 
spelers die geselekteerd werden en die vermeld staan op het formulier van de teamsamenstelling het recht op één  oefenronde aan 15€ op 
de golfbaan waar het Kampioenschap zal plaatsvinden. 

• De clubs dienen een kopie van het formulier van de teamssamenstelling te sturen naar het secretariaat van de gastclub om deze laatste toe 
te laten de identiteit van de geslecteerde spelers te verifiëren.  

 

VIII-2.4 Interclubs Senioren 

• Per team hebben 10 spelers, die aan de handicapvoorwaarden voldoen, het recht om vanaf 1 juli 2020 een oefenronde aan 30€ te spelen 
op de golfbanen waar de eerste drie dagen en de dag van de barrages en halve finale van het Kampioenschap zullen plaatsvinden. 

• Alleen de spelers van de teams der finalisten – met een maximum van 10 spelers – zullen een oefenronde aan 30€ mogen spelen op de 
golfbanen die voor de finale zullen aangeduid worden. 

 
 

VIII-3 SLECHTE EN UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

In geval van onweer, wateroverlast zullen de wedstrijden tijdelijk stilgelegd worden. Zodra het weer en terrein het toelaat zal het 
spel hervat worden. 
 
VIII-3.1 Interclubs Heren Cat I divisie 1 

Indien er wegens slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden ’s morgens niet gestart kan worden (bv. mist, bevroren grond, enz.): 
a) De baan wordt bespeelbaar vóór 09u30: het 1ste vertrek van de 1ste ontmoeting kan uitgesteld worden tot uiterlijk 09u30. Alle 

ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld. 
b) De baan wordt bespeelbaar na 09u30 en vóór 13u00: indien ervoor 13u00 kan worden gestart, worden alle matchen in foursomes 

geannuleerd. De ontmoetingen worden tot 5 singles herleid. 
c) Het terrein is niet-bespeelbaar voor 13u00: Alle ontmoetingen worden geannuleerd. De geannuleerde ontmoeting wordt uitgesteld 

naar de tweede (of derde) speeldag op de voor die dag voorziene baan. De geannuleerde ronde zal starten om 07u30 en wordt 
gevolgd door de 2de ronde om 12u30. De twee ontmoetingen worden tot 5 singles herleid.  
 
 
 
 



 

K.B.G.F. 

2020 ARI - ALGEMEEN REGLEMENT 2020 - FINAL - Pagina 6 van 8 - 

 
Zodra het resultaat van een ontmoeting vastligt (3 punten gewonnen van de 5), zullen in de andere match(en) de spelers de hole 
uitspelen en wordt die match beëindigd volgens het verkregen resultaat na deze hole. 

d) Indien een ontmoeting niet kan afgewerkt worden op de voorziene dag door omstandigheden (slecht weer of andere), wordt het 
resultaat van de gespeelde matchen behouden:  

• Indien beide foursomes voltooid werden blijft het resultaat voor de foursomes behouden. 

• Indien er 2 of meer singles-matchen op 5 voltooid werden. De andere matchen zullen later hervat worden op het punt waar ze 
zijn onderbroken op een datum bepaald door het Kampioenschapcomité in samenspraak met de betrokken teams en de 
gastclub.  

Indien de foursomes niet voltooid werden op de 1ste of 2de speeldag, wordt het resultaat geannuleerd conform een niet-bespeelbaar 
terrein voor 13u00. (beslissing per poule) 
 

VIII-3.2 Interclubs Dames Cat I divisie 1 

Het Kampioenschapcomité beoordeelt de situatie en beslist ter plaatse. 
 
VIII-3.3 Interclubs Heren & Dames Cat I divisie 2 

Indien er wegens slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden ’s morgens niet gestart kan worden (bv. mist, bevroren grond, enz.): 
a) De baan wordt bespeelbaar vóór 10u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld. 
b) De baan wordt bespeelbaar na 10u00 en vóór 11u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld en alle 

matchen worden naar 5 singles herleid. 
c) De baan wordt bespeelbaar na 11u00 en vóór 12u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A, B & C worden in de voorziene volgorde 

gespeeld en alle matchen worden naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. 

d) De baan wordt bespeelbaar na 12u00 en vóór 13u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A & B worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en alle matchen worden naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. De voorziene starttijden voor die speeldag worden met 90 minuten verlaat. 

e) De baan wordt bespeelbaar na 13u00 en vóór 14u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en alle matchen worden naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule B, C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst 
en starten om 08:00 uur. De voorziene starttijden voor die speeldag worden met 150 minuten verlaat. 

f) Het terrein is niet-bespeelbaar voor 14u00: Alle ontmoetingen worden geannuleerd. De geannuleerde ontmoeting wordt uitgesteld 
naar de tweede (of derde) speeldag op de voor die dag voorziene baan. De geannuleerde ronde zal starten om 07u30 en wordt 
gevolgd door de 2de ronde om 12u30. De twee ontmoetingen worden tot 5 singles herleid.  

g) Indien een ontmoeting niet kan afgewerkt worden op de voorziene dag door omstandigheden (slecht weer of andere), wordt het 
resultaat van de gespeelde matchen behouden indien er 2 of meer matchen op 5 voltooid werden. De andere matchen zullen later 
hervat worden op het punt waar ze zijn onderbroken op een datum bepaald door het Kampioenschapcomité in samenspraak met de 
betrokken teams en de gastclub.  

 
Indien dit voorvalt op de derde speeldag zal voor punten c, d, e de volgende speeldag zaterdag 2 mei worden. Terrein door de 
Kampioenschapscomité te bepalen 
VIII-3.4 Interclubs Heren & Dames divisies 1 uitgezonderd Cat I 
Indien er wegens slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden ’s morgens niet gestart kan worden (bv. mist, bevroren grond, enz.): 
a)  De baan wordt bespeelbaar vóór 10u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld. 
b) De baan wordt bespeelbaar na 10u00 en vóór 11u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld, in Cat II 

worden alle matchen naar 5 singles herleid. 
c) De baan wordt bespeelbaar na 11u00 en vóór 12u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A, B & C worden in de voorziene volgorde 

gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. 

d) De baan wordt bespeelbaar na 12u00 en vóór 13u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A & B worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. De voorziene starttijden voor die speeldag worden met 90 minuten verlaat. 

e) De baan wordt bespeelbaar na 13u00 en vóór 14u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule B, C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst 
en starten om 08:00 uur. De voorziene starttijden voor die speeldag worden met 150 minuten verlaat. 

f) Het terrein is niet-bespeelbaar voor 14u00: Alle ontmoetingen worden geannuleerd. De geannuleerde ontmoeting wordt uitgesteld 
naar de tweede (of derde) speeldag op de voor die dag voorziene baan. De geannuleerde ronde zal starten om 07u30 en wordt 
gevolgd door de 2de ronde om 12u30. De twee ontmoetingen worden tot 5 singles herleid.  

g) Indien een ontmoeting niet kan afgewerkt worden op de voorziene dag door omstandigheden (slecht weer of andere), wordt het 
resultaat van de gespeelde matchen behouden indien er 2 of meer matchen op 5 voltooid werden. De andere matchen zullen later 
hervat worden op het punt waar ze zijn onderbroken op een datum bepaald door het Kampioenschapcomité in samenspraak met de 
betrokken teams en de gastclub.  

 
Indien dit voorvalt op de derde speeldag zal voor punten c, d, e de volgende speeldag zaterdag 2 mei worden. Terrein door de 
Kampioenschapscomité te bepalen. 
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VIII-3.5 Interclubs Heren & Dames divisies 2 en lager uitgezonderd Cat I div 2 

Indien er wegens slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden ’s morgens niet gestart kan worden (bv. mist, bevroren grond, enz.): 
a)  De baan wordt bespeelbaar vóór 10u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld. 
b) De baan wordt bespeelbaar na 10u00 en vóór 11u00: Alle ontmoetingen worden in de voorziene volgorde gespeeld, in Cat I en II 

worden alle matchen naar 5 singles herleid. 
c) De baan wordt bespeelbaar na 11u00 en vóór 12u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A, B & C worden in de voorziene volgorde 

gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. 

d) De baan wordt bespeelbaar na 12u00 en vóór 13u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A & B worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst en 
starten om 08:00 uur. De voorziene starttijdenvoor die speeldag worden met 90 minuten verlaat. 

e) De baan wordt bespeelbaar na 13u00 en vóór 14u00: Enkel de ontmoetingen van Poule A worden in de voorziene volgorde 
gespeeld en worden alle matchen naar 5 singles herleid. Ontmoetingen Poule B, C & D worden naar de volgende speeldag verplaatst 
en starten om 08:00 uur. De voorziene starttijden voor die speeldag worden met 150 minuten verlaat. 

f) Het terrein is niet-bespeelbaar voor 14u00: Alle ontmoetingen worden geannuleerd. De geannuleerde ontmoeting wordt uitgesteld 
naar de tweede (of derde) speeldag op de voor die dag voorziene baan. De geannuleerde ronde zal starten om 07u30 en wordt 
gevolgd door de 2de ronde om 12u30. De twee ontmoetingen worden tot 5 singles herleid.  

g) Indien een ontmoeting niet kan afgewerkt worden op de voorziene dag door omstandigheden (slecht weer of andere), wordt het 
resultaat van de gespeelde matchen behouden indien er 2 of meer matchen op 5 voltooid werden. De andere matchen zullen later 
hervat worden op het punt waar ze zijn onderbroken op een datum bepaald door het Kampioenschapcomité in samenspraak met de 
betrokken teams en de gastclub.  

 
Indien dit voorvalt op de derde speeldag zal voor punten c, d, e de volgende speeldag zaterdag 2 mei worden. Terrein door de 
Kampioenschapscomité te bepalen. 
 

VIII-3.6 Interclubs Boys – Girls U14-U18 

Het Kampioenschapcomité beoordeelt de situatie en beslist ter plaatse. 
 
 
VIII-3.7 Interclubs Senioren 

a) Indien wegens slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden, een dag van het Kampioenschap geannuleerd dient te worden, zal deze 
geannuleerde dag uitgesteld worden naar een datum, overeen te komen door de betrokken teams samen met de gastclub. Deze datum 
dient ter akkoord voorgelegd aan de KBGF.  

b) Indien een ontmoeting niet kan worden afgewerkt op de voorziene dag door omstandigheden (slecht weer of andere), wordt het 
resultaat van de gespeelde matchen behouden. De andere matchen zullen later worden hervat op het punt waar ze zijn onderbroken. 
Deze gedeeltelijk geannuleerde dag zal uitgesteld worden naar een datum, overeen te komen door de betrokken teams samen met de 
gastclub. Deze datum dient ter akkoord voorgelegd aan de KBGF. 
 
 

VIII-4 UITWISSELING VAN GESCHENKEN  
Het wordt de clubs, de teamcaptains en de spelers afgeraden om geschenken, onder welke vorm ook uit te wisselen naar aanleiding van 
een match of ontmoeting. 
 

IX FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP (CF. SRI – SPECIFIEKE REGLEMENTEN INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2020) 
 

X OPSTELLING VAN DE TEAMS (CF. SRI – SPECIFIEKE REGLEMENTEN INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2020) 
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XI KAMPIOENSCHAPCOMITE 

 
XI-1 Interclubkampioenschappen Heren – Dames en Senioren  
Het Kampioenschapcomité bestaat uit: 

• Johan Verbiest, Sport Directeur van de KBGF, 

• Frédéric Chapel, Sport Secretary van de KBGF, 

• De tornooidirecteurs als dusdanig aangeduid door de KBGF 
 
XI-2 Interclubkampioenschappen Junioren U18, Miniemen U14  
Het Kampioenschapcomité is gedurende de gehele competitie gevestigd op het secretariaat van de gastclub en bestaat uit: 

• Johan Verbiest, Sport Directeur van de KBGF, 

• Frédéric Chapel Sport Secretary van de KBGF, 

• Hoofdscheidsrechter van het kampioenschap 
 
XI-3 Uitzonderlijke omstandigheden 
Het Kampioenschapcomité behoudt zich het recht voor om, indien zij dit nodig acht, de spelformule te wijzigen, de wedstrijd te annuleren of 
deze te laten doorgaan over een kortere of langere periode dan oorspronkelijk voorzien in het huidige reglement, een club/ploeg te weigeren 
om deel te nemen aan de Interclubs wegens inbreuk aan de Interclub reglementen of ongehoord gedrag (geest van het spel, eigendom). 
In geval van een geschil over enig punt van dit reglement, zal de beslissing van het Kampioenschapcomité soeverein en definitief zijn. 

 
Brussel, 1 december 2019 


