
Voorstel wijziging Limburgse Interclubs 
 

Na de laatste ronde van de Limburgse Interclubs mocht de RvB het voorstel van Rudi Indemans 

(Hasselt) ontvangen om de Limburgse Interclubs te hervormen. In bijlage 1a “Voorstel tot 

competitiehervorming LIC Rudi Indemans” kunnen jullie dit voorstel lezen. 

 

De RvB heeft zich hier in twee vergaderingen over gebogen. Ze heeft gezien dat er twee delen zijn in 

dit verhaal: de competitiestructuur enerzijds en de spelerslijsten/ploegsamenstellingen anderzijds. 

 

Voor de competitiestructuur stelt Rudi voor om in plaats van 3 reeksen met een round robin-

competitie één groep te maken volgens het Zwitsers systeem. Dit voorstel zou de volgende 

voordelen bieden: 

• In het huidig systeem kan er per afdeling een bye zijn. In het Zwitsers systeem zou er maar 

maximaal één bye kunnen zijn. 

• Als in het huidig systeem 1 of meerdere ploegen zouden wegvallen of bijkomen, is er altijd 

een constructie nodig om de reeksen correct op te vullen. In het Zwitsers systeem is hier 

helemaal geen hinder van. 

• Omdat er weinig motivatie is om te promoveren vanuit tweede naar eerste afdeling, zie je 

dat er een aantal onverwachte ploegopstellingen zijn in de laatste rondes. Het spelen in één 

groep zou het nadeel van niet-willen promoveren vermijden. 

 

De RvB heeft wel een aantal nadelen gevonden die niet (of nauwelijks) als dusdanig beschreven 

staan: 

• Zeker het grootste nadeel is dat de (definitieve) reservatie van de speellokalen pas effectief 

zou kunnen na de paringen van een volgende ronde. 

• In het Zwitsers systeem kunnen niet alle ploegen samen thuis en uit spelen (of andersom: de 

ploegen kunnen niet altijd gescheiden spelen). 

• Als je in één groep Zwitsers speelt, dan kan het dus voorkomen dat ploegen van dezelfde 

clubs tegen mekaar kunnen uitkomen. 

• Als je in één groep Zwitsers speelt, dan is het promotie- en degradatiegevoel (versterkt door 

de gemeenschappelijke laatste ronde) van de afdelingen weg. Rudi spreekt wel over virtuele 

afdelingen op basis van gemiddelde elo, maar dit is volgens de RvB niet genoeg uitgewerkt. 

• Als je in één groep Zwitsers speelt, dan kan theoretisch in de eerste rondes een zwakkere 

ploeg uit derde afdeling spelen tegen sterkere ploegen uit eerste en tweede afdeling. 

 

Voor de spelerslijsten/ploegopstellingen stelt Rudi voor om vaste spelers per ingeschreven ploeg te 

definiëren en de reserves vast aan een ploeg te koppelen (eventueel te versoepelen vanaf een 

bepaald elo). In de discussies hieropvolgend is duidelijk gebleken dat dit zeker onvoldoende is 

uitgewerkt. Daarnaast stelt de RvB vast dat er toch verschillende clubs zijn die hun ploegen niet met 



vaste spelers bemannen of dat er verschillende clubs zijn die weinig reserves hebben voor hun 

ploegen. 

 

Daarom stelt de RvB het volgende voor tijdens de stemming van de AV: 

 

1. Het voorstel van Rudi aangaande de competitiestructuur wordt ter stemming voorgedragen. 

o Indien deze stemming onvoldoende voorstemmers heeft, dan wordt het voorstel van 

de RvB voorgedragen (wat in grote mate gebaseerd is op het voorstel van Rudi, maar 

met onderstaande aanpassingen). 

o Indien deze stemming eveneens onvoldoende voorstemmers heeft, blijft het huidig 

systeem in voege. 

2. Het voorstel van Rudi aangaande de spelerslijsten/ploegsamenstellingen wordt ter stemming 

voorgedragen. 

o Indien deze stemming onvoldoende voorstemmers heeft, dan blijft het huidig 

systeem van spelerslijsten/ploegsamenstellingen in voege. 

 

Tot slot ziehier het voorstel van de RvB: 

 

• Geen round robin per afdelingen meer, maar wel één Zwitsers systeem. 

o Echter elke ploeg krijgt het kenmerk van de afdeling waarin het zit (dus na de 

promotie en degradatie van vorig seizoen) (deze aanpassing vervangt het voorstel 

van Rudi om afdelingen te maken op basis van elogemiddelden). 

o Er zullen dus nog steeds 3 afdelingen zijn, waarbij de eerste in elke afdeling als 

kampioen wordt uitgeroepen. De kampioen van afdeling 2 en 3 promoveert dan ook 

respectievelijk naar afdeling 1 en 2. De laatste ploeg in afdeling 2 en 1 dalen op hun 

beurt respectievelijk naar afdeling 3 en 2. Op deze manier blijft de competitiegeest 

toch behouden. 

• De ploegen worden bij het begin van het seizoen gerangschikt per afdeling in volgorde van 

de eindstand van vorig seizoen: 

o De gepromoveerde ploeg komt op de plaats van de gedegradeerde ploeg en 

omgekeerd. 

o In geval twee of meer ploegen exact gelijk eindigen, zal de toernooileider een 

lottrekking doen. 

o In geval één ploeg zich nieuw inschrijft, komt deze onderaan in derde afdeling. Indien 

meerdere nieuwe ploegen, dan ook hier een lottrekking door de toernooileider. 

• Zie bijlage 1b - Voorbeeld promotie-degradatie  

In de eerste twee rondes gebeuren er versnelde paringen in twee groepen. Dit wil zeggen dat 

alle ploegen uit eerste afdeling en de “helft” van de ploegen uit tweede afdeling samen 

gepaard zullen worden (er wordt wel gezorgd dat er een even aantal ploegen is) en de 

andere helft van de ploegen uit tweede afdeling en alle ploegen uit derde afdeling samen 

gepaard zullen worden. Op die manier krijgt men een niet te groot niveauverschil. 



• De paringen worden in principe gedaan volgens het Zwitsers systeem. Echter, er zal zo veel 

mogelijk rekening gehouden worden met de wensen omtrent samen thuis of gescheiden 

thuis. 

• Een ploeg die bye is, krijgt 12 bordpunten en 3 matchpunten, net als een ploeg die forfait 

krijgt. Een ploeg die forfait geeft, krijgt 0 bordpunten en 0 matchpunten. Een club kan ook 

aanvragen om een ploeg in een bepaalde ronde niet mee te paren (vb. omwille van te weinig 

spelers door examens; of omwille van te weinig spelers wegens corona). In dat geval krijgt 

deze ploeg ook 0 bordpunten en 0 matchpunten. 

 

Mochten er nog vragen zijn, gelieve de toernooileider op voorhand te contacteren zodat hij – 

eventueel aan alle clubs – nog een verduidelijking kan toesturen voor aanvang van de AV. 

 

Alvast hartelijk dank. 

 

Groetjes, 

 

Luc. 


