
Hoofdstuk 6: Interclub 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 3 beste clubs (soms 4) 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. 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. 

6.2 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 (soms 4) een deelname-ticket. Concreet houdt dit in dat de federatie de 

deelname betaalt (€ 50). 

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  

http://www.europemasters.eu/

