
Vernieuwde EINDRONDE 
 
• ORGANISATIE 
 
   REEKS 1: - eerste 7 ploegen uit REEKS A 
                    - spelen heen en terugmatchen (12 wedstrijden) 
                    - spelen nadien nog play-off wedstrijden: - eerste 4 ploegen (3 wedstrijden) 
                                                                                              - laatste 3 ploegen (2 wedstrijden). 
   REEKS 2: - 9 ploegen  
                    - samengestelde reeks met: - laatste 4 ploegen (plaatsen 8/9/10/11) uit REEKS A 
                                                                      - eerste 5 ploegen (plaatsen 1/2/3/4/5) uit REEKS B 
                                             - spelen heen en terugmatchen (16 wedstrijden). 
   REEKS 3: - laatste 6 ploegen uit reeks B 
                    - spelen 3 keer tegen elke ploeg (15 wedstrijden). 
 
 
• PLANNING 
 
   - aanvang op 10/11 december 
   - spelen ook op 17/18 december 
   - herneming op 7/8 januari met nieuwjaarsreceptie 
   - kampioenenviering op vrijdag 17 mei 
 
• PUNTENREGELING 
 
     REEKS 1: 
   - alle punten van de voorronde en het eerste deel van de eindronde worden opgeteld 
   - het totaal wordt nadien gehalveerd (met afronding van halve punten naar boven) bij aanvang van het  
     tweede deel van de eindronde 
   - het bekomen puntentotaal brengt de ploegen in de stand terug dichter bijeen 
   - de punten van het tweede deel van de eindronde en de play-off tellen in volle waarde mee. 
 
   REEKS 2: 
   - door het samenbrengen van ploegen uit reeks A en B begint iedereen op een propere lei met nul punten      
   - alle punten van het eerste deel van de eindronde worden opgeteld 
   - het totaal wordt nadien gehalveerd (met afronding van halve punten naar boven) bij aanvang van het  
     tweede deel van de eindronde 
   - het bekomen puntentotaal brengt de ploegen in de stand terug dichter bijeen 
   - de punten van het tweede deel van de eindronde tellen in volle waarde mee. 
 
   REEKS 3: 
   - alle punten van de voorronde en het eerste deel van de eindronde worden opgeteld 
   - het totaal wordt nadien gehalveerd (met afronding van halve punten naar boven) bij aanvang van het  
     tweede deel van de eindronde 
   - het bekomen puntentotaal brengt de ploegen in de stand terug dichter bijeen 
   - de punten van het tweede en derde deel van de eindronde tellen in volle waarde mee. 
 
• EINDRANGSCHIKKING  
 
   REEKS 1: voorronde en eerste deel van de eindronde  (optelling met gehalveerde puntentotaal) + tweede  
                   deel van de eindronde en play-off (volle punten). 
 
   REEKS 2: eerste deel van de eindronde (optelling met gehalveerde puntentotaal) + tweede deel van de  
                   eindronde (volle punten). 
 
   REEKS 3: voorronde en eerste deel van de eindronde  (optelling met gehalveerde puntentotaal) + tweede  
                   en derde deel van de eindronde (volle punten). 


