
                                  
 

INTERCLUB 
Jaarlijks organiseert de Koninklijke Belgische Golf Federatie (https://golfbelgium.be/nl) een 

aantal Interclubwedstrijden waarbij Belgische golfclubs en -scholen het tegen elkaar opnemen.   

 

De laatste jaren heeft AGS hiervoor steeds een ploeg afgevaardigd, en eveneens het 

inschrijvingsrecht per ploeg betaald, en dit in de volgende categorieën : 

 

➢ Heren 3 : Handicap 8.5 – 24.4 

➢ Heren 4 : Handicap 12.5 – 24.4 

➢ Dames 2 : Handicap 10.5 – 24.4 

➢ Senioren Heren 2 : Handicap 12.5 – 24.4 en leeftijd > 50 jaar (In 2020, vanaf 

geboortejaar 1970). 

 

Info i.v.m. de officiële reglementen, resultaten uit het verleden, etc…  vind je online op de 

hierboven vernoemde website. 

 

Wedstrijdformule 

Interclub wordt gespeeld volgens de formule matchplay zonder verrekening van handicap.  Bij 

de Heren- en Dameswedstrijden is dit in een 1-tegen-1 format, bij de Seniorenwedstrijden is 

dit in een 4 Ball-Best Ball format. 

 

Elke ploeg wordt in een poule van 4 ingedeeld en moet tegen elke tegenstander uit de poule 1 

wedstrijd op een neutraal terrein spelen.  Het terrein wordt bepaald door de KBGF.  Bij de 

Heren- en Dameswedstrijden is dit steeds hetzelfde terrein, bij de Seniorenwedstrijden zijn dit 

3 verschillende terreinen. 

 

Na afloop van de 3 wedstrijden wordt er in elke poule een ranking opgesteld, de winnaar van 

de poule promoveert naar een hogere divisie, de verliezer van de poule degradeert naar een 

lagere divisie en de 2e en 3e van de poule blijft gewoon in dezelfde divisie.  In het geval een 

ploeg zich in divisie 2 bevindt en de poule wint, volgt er nog een bijkomende play-off wedstrijd 

met een andere poulewinnaar om te beslissen over definitieve promotie naar divisie 1. 

 

Wedstrijden 

Zoals aangegeven, bij de Heren- en Dameswedstrijden speelt men matchplay zonder 

handicapverrekening in een 1-tegen-1 format.  Per wedstrijddag zijn er 5 spelers/speelsters die 

telkens een individuele wedstrijd spelen tegen een tegenstander van een andere golfclub.  Om 

de dagwedstrijd te winnen moeten er dus minstens 3 van de 5 wedstrijden gewonnen worden. 
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Bij de Seniorenwedstrijden speelt men matchplay zonder handicapverrekening in een 4 Ball-

Best Ball format.  Per dag zijn er 6 spelers die telkens in een team van 2 spelers/team een 

wedstrijd spelen tegen 2 tegenstanders van een andere golfclub. Om de dagwedstrijd te winnen 

moeten er dus minstens 2 van de 3 wedstrijden gewonnen worden. 

 

Poule – Ranking 

Per categorie zijn er verschillende divisies.  Divisie 1 bestaat uit 8 golfclubs en wordt verdeeld 

in 2 poules van 4 ploegen, vanaf divisie 2 bestaat elke divisie uit 16 golfclubs onderverdeeld in 

4 poules van 4 ploegen. 

 

Momenteel, voor het jaar 2020, is de stand van zaken w.b. de AGS-ploegen de volgende : 

 

➢ Heren 3 : Divisie 4 (in totaal 5 divisies) 

➢ Heren 4 : Divisie 2 (in totaal 5 divisies) 

➢ Dames 2 : Divisie 3 (in totaal 4 divisies) 

➢ Senioren Heren 2 : Divisie 5 (in totaal 10 divisies) 

 

Periode 

De Heren- en Dameswedstrijden worden over 3 of 4 wedstrijddagen (een zaterdag, een zondag 

of een officiële feestdag), meestal in de maand april (soms begin mei), afgewerkt. 

 

De Seniorenwedstrijden worden over 3 wedstrijddagen (steeds een weekdag; meestal een 

dinsdag, een woensdag en een donderdag) in de maand september afgewerkt. 

 

De exacte data worden in het begin van elk jaar vastgelegd.  Voor het jaar 2020 werden de 

volgende data vastgelegd : 

 

o Heren- en Dameswedstrijden : zaterdag 25 april, zondag 26 april, vrijdag 1 mei. 

o Seniorenwedstrijden : donderdag 10 september, woensdag 16 september, dinsdag 22 

september. 

 

Ploegindeling 

Bij de Heren- en damesploegen bestaat een ploeg uit minstens 11 personen.   Indien mogelijk 

worden er ook 1 of meerdere reserves aangeduid.  Per wedstrijddag wordt de ploeg als volgt 

ingedeeld : 

 

1 Captain 

5 Spelers 

5 Caddies 

 

Het is best mogelijk, deels afhankelijk van de resultaten, dat voor de 3 wedstrijddagen de 

verdeling van de ploeg dezelfde blijft en er dus slechts 5 van de 11 personen effectief 

wedstrijden spelen. 

 

Bij de Seniorenploeg bestaat uit een ploeg uit minstens 7 personen.  Indien mogelijk aangevuld 

met extra personen die de rol als caddie kunnen en willen vervullen. 



 

Rol van de Team Captain 

Elke ploeg heeft een Team Captain.  De Team Captain is de leider van de ploeg, hij of zij staat 

o.a. in voor het volgende : 

 

➢ Opvolgen van de resultaten van zijn ploeg. 

➢ Organiseren van een oefenronde op het door de KBGF aangeduide terrein (na 1 maart). 

➢ Invullen van het wedstrijdblad op de wedstrijddagen. 

➢ Selecteren van de personen die spelen en aanduiden van de caddies die hen begeleiden. 

➢ Als enige mag de TC een klacht indienen bij het organiserend comité. 

 

De Captain maakt zijn keuze naar eer en geweten met als doel om de wedstrijd te winnen.  

Enkel in het geval dat een bepaalde wedstrijd er niet meer toe zou doen, bvb. de ploeg kan niet 

meer degraderen noch promoveren, kan de Captain een alternatieve ploeg opstellen.   

 

Tijdens de wedstrijddag mag alleen de Captain vrij rondlopen op het terrein om zich steeds te 

vergewissen van de stand van zaken in de verschillende wedstrijden en om met de spelers en 

caddies te praten en/of raad te geven. 

 

Ter info, in 2020 zijn de regels aangepast en mag de niet spelende Captain niet meer op de 

green komen als de bal van de ploegspeler op de green ligt en mag hij ook niet meer de 

puttinglijn aangeven. 

 

Deelname en deelnamevoorwaarden 

Om deel uit te maken van een AGS interclubploeg moet je : 

 

 Binnen de juiste handicaplimieten vallen. 

 Een amateurstatuut hebben. 

 AGS als homeclub hebben. 

 Tijdig je lidgeld en je federatiekaartbijdrage betaald hebben. 

 Beschikbaar zijn op meerdere wedstrijddata. 

 De Team Outfit bij AGS kopen. 

 Een groepsmentaliteit hebben en bereid zijn om ten allen tijde te caddieën; ook als de 

Captain je hiervoor 3 x zou selecteren en je dus geen enkele wedstrijd zou spelen. 

 

Alle deelnemers vertegenwoordigen AGS en het is belangrijk dat zij, zowel tijdens de 

oefenrondes als op de wedstrijddata, dit op de meest respectvolle manier doen; zowel naar de 

ploeggenoten, de tegenstanders, de medewerkers van het organiserend terrein als naar de 

KBGF.  Bij inbreuk hierop heeft AGS, de Interclub Captain en/of de Team Captain het recht 

een deelnemer uit de ploeg te weren.  Deelname aan Interclub betekent ook handhaven van de 

goede reputatie van AGS. 

  



 

Alle spelers en speelsters die in aanmerking komen om deel uit te maken van een ploeg krijgen 

hiervoor, in de 1e helft van februari, via I-Golf, een officiële uitnodiging.   Na schriftelijke 

bevestiging van je deelname kom je op de Interclublijst terecht, deze lijst wordt bij afsluiten 

van de inschrijvingstermijn aan de Interclub Captain overhandigd.   De Interclub Captain zal 

dan, samen met de verschillende Team Captains, de deelnemers in de verschillende ploegen 

verdelen.    

 

Afhankelijk van resultaten in het voorjaar, blessures, afzeggingen,… is het mogelijk dat er bij 

de verdeling van de ploegen zelf, tot op de Interclub wedstrijddag, nog wijzigingen worden 

doorgevoerd.  Ook dit is het voorrecht van de Interclub Captain. 

 

Dit jaar is de Interclub Captain Stefan Poppe. 

 

Wat doet AGS ? 

Nadat jullie, niet alleen qua tijd, maar mogelijk ook financieel een inspanning hebben geleverd 

(m.n. voor de aankoop van de Team Outfit, bijdrage oefenronde,…), is het interessant om weten 

wat AGS hiervoor op tafel legt : 

 

o Eerst en vooral is er een financiële injectie van meer dan € 300,- per ingeschreven ploeg, 

deze wordt niet gerecupereerd bij de deelnemers. 

o In de winterperiode worden er een aantal matchplay winterwedstrijden georganiseerd.  

De Interclub Captain probeert hierbij zo ‘prijsgunstig’ mogelijk te onderhandelen.  De 

greenfee wordt uiteraard door de deelnemers zelf betaald. 

o Er worden 4 trainingsessies van telkens 1u30min door de AGS Pro’s georganiseerd.  

Deelname is gratis.  De Pro’s zelf sponsoren 1 sessie, AGS betaalt de 3 andere sessies. 

o Je ballenkaart wordt opgewaardeerd met een x-aantal gratis credits; het exact aantal 

wordt nog bepaald. 

o Je Team Captain organiseert een oefenronde op het door de KBGF geselecteerde 

oefenterrein.  De deelnemers zelf betalen de verminderde greenfee (€ 30,-) hiervoor. 

o Er wordt een Interclubfeest georganiseerd in De Groenen Hoek, inschrijven kan ten 

gepaste tijde via I-Golf. 


