
Snap jij er ook geen ‘rate’ van?  

Sinds enkele jaren worden de poules van de ABC-junioren ingedeeld op basis van een ‘rating’ systeem. 
Wat is dat nou, zo’n ‘rating’ systeem, hoe werkt het? En wat is ‘slangen’? 
De eindstanden van dit seizoen worden omgezet naar ratingpunten voor elk team. Die punten zijn 
afhankelijk van de leeftijdscategorie ABC, de klasse en de poule waarin een team speelt. Hoe hoger de 
leeftijdscategorie, de klasse en de poule, hoe hoger de ratingpunten die een team kan krijgen. Die punten 
worden vervolgens bepaald door de eindstand binnen de poule. Hoe hoger een team binnen de poule 
eindigt, hoe hoger de punten. Daarbij bepalen ook het aantal wedstrijdpunten en doelpunten (voor en tegen) 
de ratingpunten. Zo bepalen de eindresultaten van elke ABC team de ratingpunten van het seizoen. 
 
Lees hier verder, hopelijk snap je er dan wel een ‘rate’ van! 
 
De nieuwe poule-indeling voor het volgende seizoen wordt gemaakt door naar die ratingpunten te kijken. 
Elke speler neemt de ratingpunten van zijn/haar vorige team mee naar het nieuwe team. Alle meegenomen 
ratingpunten worden voor het nieuwe team bij elkaar opgeteld. Zo brengt een JA1 speler die Subtop 
speelde meestal meer punten mee naar de nieuwe JA1 dan de JB1 speler die ook Subtop speelde. Dat is 
echter wel afhankelijk van de resultaten van de oude JA1 en JB1 binnen hun Subtop poules. Omdat niet alle 
teams uit even veel spelers bestaan, worden de opgetelde punten door het aantal spelers gedeeld. Daarmee 
is voor elk team een gemiddeld aantal ratingpunten bepaald dat vergeleken kan worden met alle andere 
teams.  
 
‘Slangen’ 
En dan gaan we ‘slangen’! Binnen elke leeftijdscategorie wordt het 
team met het allerhoogste gemiddelde aantal ratingpunten in de hoogste 
klasse geplaatst, namelijk in poule A. Stel we hebben 4 poules in die 
klasse. Het volgende team komt dan in poule B, die daarna in C en het 
4e team in poule D. Alle poules hebben nu één team en dan gaan we 
terug van rechts naar links. Het 5e team komt in poule D, het 6e in 
poule C, het 7e in poule B en het 8e in poule A. Alle poules hebben nu 
2 teams. De gemiddelde ratingpunten van die beide teams opgeteld, zijn 
voor elke poule ongeveer gelijk, omdat we eerst van links naar rechts 
gingen en daarna van rechts naar links. Dit doen we daarna nog 2x 
zodat er in elke poule van de hoogste klasse 6 teams zitten. De 
gemiddelde ratingpunten van de 6 teams opgeteld zullen voor elke 
poule ongeveer gelijk zijn. Daarmee zijn de 4 poules in sterkte dus ook 
ongeveer gelijk. 
 
Het 25e team komt in de op één na hoogste klasse weer in poule A. En ook daar gaan we slangen tot ook 
alle poules van die klasse gevuld zijn. Vervolgens gaan we door met de lagere klassen totdat alle teams zijn 
ingedeeld. Door dit ‘slangen’ zijn alle poules volledig gevuld met 6 teams, behalve de poules in de laagste 
klasse. Het kan zijn dat daar wat open plekken over blijven en die worden dan over de poules in die klasse 
verdeeld. 
 
Hopelijk snap je er nu wel een ‘rate’ van! 


