Hoofdstuk 6: Interclub, BK teams en Europe-masters.
6.1 De Interclubcompetitie
De interclubcompetitie is een aparte competitie voor clubs. Elke club kan aan de start van een
tornooi 4 van zijn ingeschreven spelers opgeven om voor de interclub te spelen. Een club mag
hiervoor tijdens het ganse jaar maximaal 12 verschillende spelers inzetten, wat meestal geen
probleem is. De punten van de 4 opgegeven spelers worden opgeteld. De bonuspunten voor de
plaats op het tornooi worden hier NIET meegeteld.
Op elk tornooi krijgt de winnende club ook een prijs. Op het einde van het jaar tellen voor elke club
de 5 beste resultaten om de einduitslag van de interclubcompetitie vast te stellen. De finale telt
voor de interclub niet meer mee, maar de winnende club van de competitie krijgt een prijs op de
finale. De 2 beste clubs krijgen een ticket voor de Europe-masters in Essen (Duitsland) tijdens het
volgende jaar (zie verder).
Deze clubs moeten dan voor hun deelname aan de Europe-masters 4 spelers afvaardigen,
gekozen uit de 8 spelers die het meest frequent voor de interclub gespeeld hebben.
Dit is om te vermijden dat spelers, die zich niet ingezet of bewezen hebben tijdens onze
competitie, ons land gaan vertegenwoordigen. Dergelijke spelers kunnen hun kans wagen via het
BK voor teams (zie verder).
Een club die de interclub tijdens het ganse jaar met slechts 6 of 7 spelers heeft gespeeld, heeft
wel recht op het opstellen van één reservespeler. Een club die de interclub tijdens het ganse jaar
met 4 of 5 spelers heeft gespeeld, heeft zelfs recht op 2 reservespelers.
Wanneer er geen 4 gemotiveerde interclubspelers aan de Europe-masters wensen deel te nemen,
gaat hun ticket naar de volgende club in rang. Wanneer minstens 2 spelers van een zelfde club
(die zich onder een club inschrijven, ze hoeven zelfs geen interclub te spelen) in een team zitten
dat het BK teams wint, gaat het ticket naar dat team (zie verder) en mag de betrokken club geen
ander team meer afvaardigen via de interclubcompetitie. Dit is om te vermijden dat één club een
dubbel ticket binnenhaalt. Ook in dit geval gaat het interclub-ticket naar de volgende club in rang.
6.2 Het Belgisch Kampioenschap voor teams
Aan het Belgisch Kampioenschap mag eender welk team van 4 spelers deelnemen, onafhankelijk
van het gebonden zijn aan clubs of het aanwezig zijn op de tornooien. Net zoals op de Europemasters zelf mag een reservespeler gebruikt worden omdat er altijd onvoorziene omstandigheden
kunnen zijn. Tussen het team dat uiteindelijk voor het BK heeft gespeeld en het team dat effectief
in Essen speelt, mogen wel maximum 2 spelers vervangen zijn, omdat men anders nog moeilijk
van hetzelfde team kan spreken.
Tijdens het BK teams worden 4 spellen gespeeld die door de federatie op de dag van de speler
worden gekozen. Bij deze keuze wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van demo’s
binnen de federatie (dus spellen van onze sponsors), de populariteit van de spellen op het tornooi
van het vorige jaar (dus geen “nieuwe” spellen), een variatie qua speelduur en tactische graad
(dus spellen uit verschillende rondes) en indien mogelijk spellen die nog niet op het BK of de
Europe-masters gestaan hebben. Uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij het bestuur van de
federatie.
Het principe van spelen is zoals dat op de Europe-masters, d.w.z. elke ronde heeft elke speler van
een zelfde team op zijn tafel een andere positie dan de andere spelers van zijn team op hun tafel.
Speler A zit eerst bij het eerste spel, speler B tweede, enz… . Bij het tweede spel zit speler B
eerst en speler A dus laatst. Bij het derde en vierde spel zitten speler C respectievelijk speler D
eerst. De spelvolgorde wordt bepaald door de federatie.
Het winnende team krijgt gegarandeerd een ticket voor de Europe-masters van hetzelfde jaar. Als
in dat team minstens 2 spelers van eenzelfde club zitten, d.w.z. die tijdens het vorige jaar voor die
club gespeeld hebben op de tornooien, ook al hebben ze geen interclub gespeeld, dan wordt die
club buiten beschouwing gelaten in de interclubrangschikking om de andere 2 tickets uit te delen.
Het is dus aangewezen dat clubspelers in dat geval eerst even overleg plegen met hun club.
Als er geen 4 teams ingeschreven zijn kan het BK om praktische redenen niet doorgaan. In dat
geval worden 3 tickets via de interclubcompetitie toegekend.
Specifieke regels betreffende de spellen voor het BK zijn te vinden onder hoofdstuk 7: varianten.

6.3 De Europe-masters
De Europe-masters gaan elk jaar door op de zaterdag tijdens de beurs in Essen (Spiel). De
federatie geeft dus in totaal aan 3 clubs/teams een deelname-ticket. België mag slechts 3 teams
afvaardigen: er is dus geen andere manier.
Concreet houdt dit in dat de federatie de deelname betaalt (€ 75). In ruil daarvoor krijgt de
federatie één van de twee sets spellen die door de organisatie van de Europe-masters wordt
gegeven (één op voorhand om te oefenen en één in Essen om het tornooi zelf te spelen).
De club heeft het recht om beide sets spellen te houden, maar krijgt dan het inschrijvingsgeld niet
terugbetaald. Verdere info omtrent het verloop van de Europe-masters (welke spellen, welke
volgorde, tijdschema, verduidelijking van spelregels) wordt best gevolgd via de volgende website:
www.europemasters.eu

