
COMPETITIEFORMULE 

Onze interne clubcompetitie vindt plaats (bijna) iedere donderdag van begin oktober 
tot eind augustus; men krijgt een punt per gewonnen wedstrijd in de interne 
competitie, alsook een punt voor zijn aanwezigheid. Koning of koningin wordt hij of zij 
die op het einde van het seizoen de meeste punten behaald heeft. Er wordt gespeeld 
naar drie winnende sets van 11 punten. De opslag wisselt om de twee punten. 

Naargelang de behaalde resultaten krijgt iedere speler een handicap toebedeeld. In 
een onderling duel bepaalt het verschil hiertussen de voorgift die de ene speler moet 
toekennen aan de andere. Een speler met handicap 2 moet een speler met handicap 
8 dus 6 punten voorgeven. 

De handicap varieert van 0 tot 9; de maximale voorgift wordt beperkt tot 7. 
Afhankelijk van de behaalde overwinningen wordt een coëfficiënt berekend volgens 
de formule: som der gewonnen wedstrijden gedeeld door het aantal gespeelde 
wedstrijden vermenigvuldigd met 10 (omdat onze handicapschaal 10 trappen bevat). 
Eigenlijk geeft deze coëfficiënt, vermenigvuldigd met 10, uw percentage gewonnen 
wedstrijden weer. Iemand die alle wedstrijden wint heeft een coëfficiënt van 10 en 
heeft 100% van zijn wedstrijden gewonnen. Iemand die de helft van zijn wedstrijden 
wint heeft een coëfficiënt van 5. In onderstaande tabel ziet u hoe een aantal 
gewonnen wedstrijden (A) aanleiding geeft tot een coëfficiënt B. 

A 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

B 10 9,58 9,17 8,75 8,33 7,92 7,5 7,08 6,67 6,25 5,83 5,42 5 

A 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

B 4,58 4,17 3,75 3,33 2,92 2,5 2,08 1,67 1,25 0,83 0,42 0  

   

Deze coëfficiënt wordt dan herleid naar een handicap volgens onderstaande tabel: 

Coëfficiënt     >=9 <9 <8 <7 <6 <5 <4 <3 <2 <1 
Handicap          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Een coëfficiënt tussen 9 en 10 wordt omgezet in een handicap van 0, een coëfficiënt 
tussen 5 en 6 wordt omgezet in een handicap van 4 en een coëfficiënt tussen 0 en 1 
resulteert in een handicap van 9. 

In de loop van het seizoen evolueert deze handicap geleidelijk naargelang de 
behaalde resultaten. Om wat meer spanning en animo in de competitie te brengen 
wordt echter twee maal per jaar (na de tussenstand, ter gelegenheid van het 
souper, ongeveer halfweg het speelseizoen en na de eindstand) de handicap 
herberekend op basis van de laatste acht speelavonden (dus op basis van de laatste 
24 wedstrijden) en dit kan voor vrij grote schommelingen zorgen.  

Een nieuw lid wordt een handicap toegekend door een van onze expert-beoordelaars. 
Krijgt men een handicap van 9, dan wordt dus impliciet de veronderstelling gemaakt 
dat men in de laatste acht beurten (24 wedstrijden) minder dan 3 wedstrijden 
gewonnen heeft. 


