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BEKENDMAKEN VAN DE NIEUWE WAARDERINGSLETTER 

• Na afloop van ieder competitiejaar dient de nieuwe waarderingsletter te worden berekend. 
Alle wedstrijden, gespeeld in de ploegencompetitie, komen in aanmerking volgens 
onderstaande tabel. Met forfait gewonnen wedstrijden komen niet in aanmerking. Bij 
minder dan 10 gespeelde wedstrijden behoudt men de vroegere waarde. Men kan 
meerdere waarderingen stijgen en slechts één waardering dalen. 

• Uitzondering, enkel voor NA- en ND-leden: indien in 1 seizoen minder dan 10 wedstrijden 
gespeeld werden en het volgende seizoen opnieuw minder dan 10 wedstrijden wordt het 
totaal van de 2 seizoenen in rekening gebracht voor de berekening van de nieuwe 
letterwaarde. Indien het totaal gespeelde wedstrijden van de 2 seizoenen minder dan 10 is 
behoudt men de vroegere waarde. Het totaal van de 2 seizoenen wordt in dit geval in 
rekening gebracht bij het volgende seizoen … tot er een totaal is van minimum  
10 wedstrijden. 

• Men kan slechts één waardering dalen indien men 2 opeenvolgende seizoenen de minimum 
limiet van de letterwaarde niet heeft behaald. 

  

WINSTPUNTEN IN COMPETITIE 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde A: 10 pt. 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde B: 8 pt. 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde C: 6 pt. 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde D: 4 pt. 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde NA: 7 pt. 

Gewonnen wedstrijd tegen lid met letterwaarde ND: 5 pt. 

 

BEREKENINGSFORMULE 
 

 

BEPALING LETTERWAARDE 

A: 99 tot 220 

B: 77 tot 98,99 

C: 55 tot 76,99 

D: 0 tot 54,99 
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KAMPIOENSCHAPPEN GZV 
B-reeks: de 2 finalisten krijgen letterwaarde A.  

C-reeks: de 2 finalisten krijgen letterwaarde B.  

D-reeks: de 2 finalisten krijgen letterwaarde C.  

50+: de 2 finalisten stijgen 1 letterwaarde. 

Een letterwaarde behaald op een kampioenschap geldt slechts voor 1 seizoen. 

 

ALGEMEEN 
Ligt de letterwaarde die men in de competitie heeft behaald, hoger dan deze welke men in de 
kampioenschappen heeft behaald, dan krijgt men de waarderingsletter volgens de 
competitie. 
Ligt de letterwaarde die men in de competitie heeft behaald, lager dan deze welke men in de 
kampioenschappen heeft behaald, dan krijgt men de waarderingsletter volgens de 
kampioenschappen. 
Vb.: een lid zou volgens zijn prestaties in de competitie moeten zakken van letterwaarde B naar 
C. Dat lid speelt evenwel de finale van de B-kampioenschappen. Resultaat: het lid krijgt 
letterwaarde A. 

 

 

 

 

 


