
Voorstel tot competitiehervorming LIC 
 

1. Probleemstelling 

In de huidige competitie waren er toch wat problemen: 

1. De bye’s: bijna voor elke ploeg een match minder en een vervelende vervorming van de 

rangschikking (1) 

2. Veel forfaits: vooral clubs die uit ‘goodwill’ een extra ploeg inschreven, om het aantal 

bye’s te verminderen, kregen het deksel op de neus (2). 

3. Het verschil in speelsterkte tussen de verschillende afdelingen is zo groot dat niemand 

nog wil promoveren, zeker in tweede afdeling (3). 

 

 De belangrijkste oorzaken zijn: 

1. De competitiestructuur van 3 reeksen van 10 ploegen wat met het huidige potentieel aan 

beschikbare spelers niet houdbaar is. 

2. De rigiede manier om je ploegen samen te stellen: de 4 hoogst geklasseerde spelers in 

ploeg 1, de volgende 4 in ploeg 2,… en als je dan 2 of meer ploegen in dezelfde reeks 

hebt, is de flexibiliteit bijna volledig zoek.  Als je (reglementaire) truuks moet uithalen 

om je ploegenlijst op te stellen (‘papieren’ spelers die nooit spelen, sjoemelen met de +- 

50 ELO-punten regel om vaste spelers de mogelijkheid te geven om toch reserve te zijn 

voor een andere ploeg), bewijst dit de onwerkbaarheid van het huidige systeem. Het 

zorgt tevens voor het grote klasseverschil tussen de verschillende afdelingen. 

 

2. Methode 

1. Alle ploegen spelen in 1 groep en de paringen gebeuren volgens het Zwitsers systeem (9 

ronden). Voordelen:  

1. Je kan spelen met eender welk aantal ploegen: maximum 1 bye. Als het aantal 

ingeschreven ploegen daalt tot 24 of minder, kan het aantal ronden verminderd 

worden tot 7. 

2. Je kan virtueel een tweede en derde afdeling maken: 

1. de hoogst geklasserde ploeg die het hele seizoen gespeeld heeft met een 

gemiddelde ELO <= 1800 wordt kampioen tweede afdeling. 

2. de hoogst geklasserde ploeg die het hele seizoen gespeeld heeft met een 

gemiddelde ELO <= 1600 wordt kampioen derde afdeling. 

            De limietwaarden hoeven niet noodzakelijk 1800 en 1600 te zijn.  

Een niet geklasserde speler krijgt een fictieve ELO van 1200. 

2. Het opmaken van de ploegsamenstelling gebeurt als volgt: je kiest 4 vaste spelers per 

ingeschreven ploeg. De eerste ploeg hoeft niet de 4 hoogst ELO-geklasseerden te 

bevatten, je mag de ploegen vrij samenstellen. Voorbeeld: als je drie ploegen inschrijft, 

liggen 12 namen vast (normaliter ook de spelers die het meest gaan spelen). De overige 

spelers zijn automatisch reserve voor elke ploeg. Echter, als een reservespeler eens voor 

een ploeg gespeeld heeft, kan die niet meer reserve zijn voor een andere ploeg. Dit om te 

verhinderen dat je je sterkste speler als reserve voor al je ploegen laat invallen. Er kan 

wel een versoepeling gemaakt worden: bijvoorbeeld alle spelers onder de 1400 (1600?) 

ELO mogen in elke ploeg opgesteld worden. De +-50 ELO-regel wordt afgeschaft, want 

de gemiddelde sterkte van een ploeg mag niet fictief omlaag gehaald worden. 

  

3. Evaluatie 

Dit systeem is veel soepeler, zeker in deze barre tijden (corona, oorlog,...), waar je niet weet 

hoeveel ploegen er nog gaan inschrijven. Het werkt met 24, 27, 30 of 32 ploegen en je kan 

maximum 1 bye per ronde hebben. Forfaits hebben ook minder invloed. Je bent veel vrijer 

in de ploegopstellingen: je kan een ‘ploegske’ met 4 gabbers samestellen met een zeer 

uiteenlopende klassering of een opleidingsploeg met 1 ELO-topper als trainer en 3 niet 



geklasseerden,... Geen enkele ploeg degradeert. Iedere speler zal op zijn niveau kunnen 

spelen, behalve misschien de eerste 2 ronden. De ene zal het ‘besterven‘ als hij eens tegen 

een topper moet spelen, de ander zal dat juist een uitdaging vinden. 

 

 

 

Appendix 

 

1. Hasselt2 springt van de voorlaatste plaats op 2 ronden van het einde naar een derde plaats in 

de eindrangschikking mede dank zij een bye in de laatste ronde en het fenomeen beschreven 

in punt (3). 

2. Er waren 29 bordforfats waarvan 25 voorkwamen bij clubs die 3 of meer ploegen 

ingeschreven hadden (Landen, Heusden-Paal, Pelt en Hasselt). 

Er waren 3 ploegforfaits (twee voor Heusden-Paal3 en een voor Hasselt2). Heusden-Paal zal 

dus volgend seizoen 1 ploeg minder hebben. 

3. Vlijtingen speelt jo-jo tussen afdelingen 2 en 3.  In tweede afdeling staan Landen3 en MSK1 

mede aan de leiding op 3 ronden van het einde. Door forfaits en zwakke opstellingen in 

ronden 7 & 8, moeten ze nog alle zeilen bijzetten in de laatste ronde om niet te degraderen. 

Hasselt3 speelt kampioen met 70 punten op 8 matchen (bye geschrapt). Dit wil zeggen dat er 

nog niet eens 9 bordpunten per match nodig zijn om kampioen te worden in tweede afdeling. 

Nog straffer: de Hasseltse ploegen bezetten uiteindelijk de eertse 3 plaatsen ondanks de 

moeilijke opstellingsregels (3 ploegen in 1 reeks, 12 spelers vastgeklonken) en de forfaits.  

Dat spreekt boekdelen. 


