Golfschool Gent Interclub Competitie
Beste Leden,
Ook dit jaar deden we met de Golfschool mee aan de Federale Interclub wedstrijden en
hadden we voor de eerste keer in de geschiedenis van de club een Dames team in
competitie.
Over onze interclubteams en de interclubcompetitie in het algemeen is er op de club
weinig gekend en bekend. Daarom deze extra communicatie.
GS Gent is ingeschreven met 4 interclubteams en elk team komt uit in een verschillende
categorie met specifieke deelnamecriteria.
De Heren III, spelers met een handicap van 8,5 tot 24,4, spelen van de back tees.
Heren IV team vist gedeeltelijk uit dezelfde vijver, maar hier kan de selectie gebeuren
tussen spelers vanaf handicap 12,5 tot 24,4. Zij spelen van de front tees.
Ons damesteam komt uit in Dames III, met een handicap criteria tussen 16,5 en 24,4.
Ook zij spelen van de front tees.

Dames team 2019

Tenslotte zijn er nog de Senioren, dit zijn heren vanaf 50 jaar met een handicap tussen
12,5 en 24,4. Zij komen uit in Heren II en spelen ook van de front tees.

Seniors team 2018

Captains van deze teams zijn respectievelijk Sabine Stragier voor de Dames, Danny Van
De Meulebroecke voor de Senioren, Luc De Graeve voor de Heren III en Jan De Mulder
voor Heren IV.

[Geef de naam van het bedrijf op]

Zodra de lijst met aangesloten spelers van het nieuwe jaar gekend is, begin maart, wordt
er een klassement opgemaakt en een selectie-handicap bepaald op basis van het aantal
kandidaten. Dit jaar was dat voor de Heren gezet op 20,5. Alle spelers uit deze
preselectie werden aangeschreven met de vraag of ze konden deelnemen en zich wilden
engageren voor het team om aan de interclubcompetitie deel te nemen. Dit houdt ook in
zich vrijmaken voor het vóórspelen alsook voor de 2-3 daagse competitie.
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De interclub wedstrijden voor Heren III/IV en Dames III gaan over 3 wedstrijddagen. Dit
jaar waren de wedstrijddagen zaterdag en zondag 27/28 april en woensdag 1 mei. De
senioren spelen hun interclub traditioneel in september over 3 weekdagen.
Er wordt steeds Matchplay gespeeld. Heren III/IV en Dames III bestaat uit 5 single MP
wedstrijden. Dat betekent dat een ploeg optimaal bestaat uit 5 spelers , 5 caddies en 1
teamcaptain. En dit op elke speeldag. Dus om steeds een voltallige ploeg op te kunnen
stellen zijn er toch wel een 15tal spelers nodig. Bij Heren IV is dit bijna gelukt (3x 10
man), maar de Heren III en Dames teams waren stevig onderbemand.

De Senioren spelen ook Matchplay, maar spelen een vierbal MP. Twee spelers spelen
tegen twee spelers van de tegenpartij en de beste score per team/dubbel telt. Per
wedstrijddag spelen 3 duo´s van GS tegen 3 duo´s van tegenstrever. De gewonnen
partijen beslissen de uitslag. Het senior IC team bestaat dus optimaal uit 6 spelers, 6
caddies en 1 teamcaptain per dag. De preselectie wordt half mei gemaakt waarna alle
geselecteerden een uitnodiging ontvangen.
Alle interclubteams zijn ingedeeld in reeksen en elke reeks is nog eens ingedeeld in
divisies. Elke divisie bestaat uit 16 ploegen en deze worden op hun beurt opgedeeld in
poules van 4. De winnaar van elke poule stijgt een divisie, de verliezer van de poule zakt
een divisie. Eindig je 2de of 3de in je reeks, dan speel je het jaar erop in dezelfde divisie.
De Heren III, die uitkomen in divisie 4, speelden dit jaar in het verre Mergelhof (Aachen
-Vaal), en hadden te kampen met een acuut speler- en caddie probleem. Ondanks deze
tegenslag slaagde het team er toch in om hun reeks te winnen. Zij stijgen dus mooi naar
divisie III.

[Geef de naam van het bedrijf op]

Heren IV komen uit in divisie III en speelden op Golf Rougemont (Namen), ook niet bij
de deur. Zij konden, door 1 wedstrijd te winnen, hun behoud in de divisie te verzekeren.
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Heren IV team 2019

Voor Dames III was het hun doop en zij speelden hun wedstrijd op Golf Kampenhout. Zij
kwamen uit in divisie 7 en konden door ook een wedstrijd te winnen, het behoud
verzekeren. Alle speelsters hebben naast een fijne ervaring, zeer veel individuele- &
teamervaring opgedaan en dat zal de volgende jaren lonen.

De senioren Men II spelen, na 2de promotie in 3 jaar, nu in een hogere Divisie namelijk
Div 7. Het wordt weer een uitdaging voor het team. De goede teamspirit en de ervaring
van de spelers maken dat we niet kansloos zijn om opnieuw mee te doen voor promotie.
Afspraak begin september!
Indien interesse of nog vragen contacteer uw ploegcaptains!

[Geef de naam van het bedrijf op]

Het Sportcomité
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