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Voorwoord 
 
Voor u ligt de achtste editie van de NJBB-handleiding voor wedstrijdsystemen. Opnieuw in digi-
tale vorm! De eerste – papieren - versie dateert van 1985 en sindsdien is de tekst inhoudelijk op 
meerdere plaatsen herzien en geactualiseerd en van aanvullende opmerkingen voorzien. Tevens 
is er een systeemcodering ingevoerd. 
 
Met betrekking tot de zesde en eerdere edities zijn de hoofdstukken Lotingsprocedures, Cadrage 
en Plaatsing van equipes (de hoofdstukken 8, 9 en 10) drastisch ingekort. Dit als gevolg van het 
opnemen van een compleet nieuw hoofdstuk met een uitvoerige beschrijving van een uit Ma-
rokko afkomstig schema voor het verwerken van afvalsystemen. Dit uitgekiende schema ver-
werkt de drie bovengenoemde onderdelen in één klap en maakt het gebruik van tabellen voor 
vrijlotingen en voor het plaatsen van equipes geheel overbodig. 
Met betrekking tot de zevende editie zijn de schema’s van de Franse poules bij gebruikmaking 
van het Marokkaanse schema aangepast. Tevens is daar het onderdeel Plaatsing van equipes 
uitgebreid. 
Achterin de handleiding zijn voorbeeldschema’s opgenomen voor het leren omgaan met de ver-
schillende schema’s. Sommige van deze schema’s zijn gewijzigd als rechtstreeks gevolg van de in 
de vorige alinea vermelde aanpassingen. 
Om nog meer ervaring op te doen zijn al deze modelschema’s ook in Excel-formaat te downloa-
den vanaf de website van de NJBB. Ook de in deze handleiding opgenomen Marokkaanse sche-
ma’s zijn vanaf de NJBB-site in PDF-formaat en in verschillende afmetingen te downloaden. De 
voorrondeschema’s kunt u zelf op A3-formaat printen, de Marokkaanse schema’s het beste bij 
een (online)drukker of met behulp van een plotter. 
 
Nieuw in deze handleiding is sinds de zevende editie ook de uitvoerige beschrijving van het Zwit-
sers systeem. Dit omdat dit systeem algeruime tijd gebruikt wordt tijdens de Europese en we-
reldkampioenschappen petanque, en sinds enkele jaren ook bij de Nederlandse kampioen-
schappen. 
 
De in deze handleiding gebruikte systeemindeling is zo veel mogelijk aangepast aan de huidige 
(en toekomstige) systeemindeling van toernooien binnen de NJBB. Verder heeft de ontwikkeling 
binnen de NJBB naar een gedifferentieerd sportbeleid voor verschillende doelgroepen voortdu-
rend aandacht gehad bij het schrijven en herzien van deze handleiding. 
Een groot aantal van de hier behandelde systemen is opgenomen in de door Rob Hulst in op-
dracht van de NJBB ontwikkelde toernooisoftware WELP. Zie de website van de NJBB voor deze 
software. 
 
In de handleiding worden de termen ‘team’ en ‘equipe’ door elkaar gebruikt, dit in tegenstelling 
tot het Toernooireglement van de NJBB waar een onderscheid tussen deze twee termen wordt 
gemaakt. De samenstellers zijn van mening dat dit onderscheid binnen de context van deze 
handleiding niet relevant is, te meer ook omdat beide termen in de praktijk door elkaar gebruikt 
worden en taalkundig exact dezelfde betekenis hebben. 
Tot slot, de wedstrijdsystemen die in deze handleiding zijn opgenomen, zijn geen bindende 
voorschriften. Ze dienen slechts als gids bij de inrichting en organisatie van uw toernooien, be-
doeld voor zowel recreatiespelers als wedstrijdspelers. 
 
Veel succes! 
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Coderingen wedstrijdsystemen 
 
CO: Competitiesystemen  
AZ: Afvalsystemen zonder voorrondes 
 AZ-1: Afvaltoernooi met directe eliminatie (knock-out) 
 AZ-2: Afvalsysteem met twee eindtoernooien A en B 
 AZ-3: Afvaltoernooi met vier eindtoernooien A, B, C en D 
AV: Afvalsystemen met voorrondes 
 AV-1: Afvaltoernooi met competitie als voorronde 
 AV-2: Afvaltoernooi met Franse poules als voorronde en twee eindtoernooien A en B 
 AV-3: Afvaltoernooi met Franse poules als voorronde en drie eindtoernooien A, B en C 
 AV-4: Afvaltoernooi met integraal gelote partijen als voorronde  
 AV-5: Afvaltoernooi met Zwitsers systeem als voorronde 
OV: Overige en afwijkende systemen 
 OV-1: Zwitsers systeem 
 OV-2: Integraal voorgelote partijen 
 OV-3: Mêlee met individueel klassement (supermêlee) 
PO: Ploegontmoetingen  
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1  INLEIDING 
 
1.1  De behoefte aan krachtmetingen 
 
Aangenomen mag worden dat het doel van een sportwedstrijd, in ons geval dus een petanque 
wedstrijd, doorgaans zal zijn vast te stellen wie zich tot de uiteindelijke overwinnaar mag laten 
kronen. In sommige gevallen zal enkel het deelnemen aan een sportevenement al een doel op 
zich zijn, maar in vrijwel de meeste gevallen zal toch het streven naar de eindoverwinning het 
hoofddoel zijn. 
Het zit kennelijk in de aard van de mens dat hij zich graag de sterkste wil tonen. De mens wil 
zich nu eenmaal van tijd tot tijd met zijn medemensen meten en zolang een dergelijke wedij-
ver beperkt blijft tot het sportveld en de krachtmeting op faire wijze plaatsvindt, is daar niets 
op tegen. Integendeel zelfs: een sportieve krachtmeting is een zeer onschuldige - en tegelijker-
tijd uiterst aangename - manier om een teveel aan agressie te ventileren. Misschien is de 
drang naar onderlinge wedijver, naar competitie, wel een vele duizenden jaren oude oerdrift 
die we allemaal, de een wat meer dan de ander, in ons hebben. 

 
Bij een krachtmeting op het sportieve vlak zijn regels nodig. Regels bijvoorbeeld die te maken 
hebben met sportiviteit, met fair play. Regels die grenzen vastleggen, die zeggen wat geoor-
loofd is en wat niet. 
Beide partijen worden geacht zich aan de - soms na onderlinge afspraak vastgestelde – regels 
te houden. De strijd dient immers uitsluitend op het sportieve vlak beslecht te worden. 
Eigenlijk zijn de regels van de strijd, van het spel zo u wilt, dus niet meer dan onderlinge af-
spraken tussen de deelnemende partijen. En pas als deze laatsten zich vooraf akkoord hebben 
verklaard met de verschillende bepalingen van deze wederzijdse overeenkomst, kan er sprake 
zijn van een gelijke en eerlijke strijd. En zo nodig wordt er nog een neutrale toezichthoudende 
partij aan toegevoegd. Je weet immers maar nooit… 
 
1.2  Ordening in de chaos van krachtmetingen 
 
Wedstrijden of krachtmetingen tussen mensen onderling zijn er in velerlei soorten. 
De meest simpele en pure vorm van krachtmeting is het gevecht van man tegen man. 
A verslaat B en kan zich vervolgens gaan koesteren in de roes van de overwinning. 
Omdat de smaak van de winst meestal niet van lange duur is, blijft het daar echter zelden bij. 
Weliswaar heeft A kans gezien B te kloppen, maar het blijft toch knagen, want C is er ook nog. 
En ook met deze laatste zou A zich wel eens willen meten. Immers, hoe meer tegenstanders er 
aan de zegekar gebonden zijn, hoe groter de eer. 
A wil zich dus niet alleen meten met B, doch ook met C en daarna met D en E, en ga zo maar 
door. 
Zou het nu om een sport gaan waarbij alle deelnemers tegelijk van start zouden gaan, denk 
bijvoorbeeld aan hardlopen, wielrennen, enzovoort, dan zou het tamelijk simpel zijn. Alle con-
currenten worden immers tegelijkertijd 'weggeschoten' en diegene die het eerst over de 
streep komt, is de winnaar. Bij een sport als petanque, waar je nooit meer dan één tegenstan-
der tegelijk kunt treffen, ligt dat allemaal wat ingewikkelder. Iedere nieuwe tegenstander moet 
afzonderlijk bestreden worden. Het zal u duidelijk zijn dat de weg die A zou moeten bewande-
len om zich uiteindelijk de allersterkste - of de allerbeste - te mogen noemen, een bijzonder 
lange zou zijn. Maar niet alleen dreigt er nu helemaal geen einde meer te komen aan de on-
derlinge strijd tussen de rivalen, net zo erg is het dat het op een complete chaos dreigt uit te 
lopen door een toenemende complexiteit. 
Wie zal zich immers als eerste met wie meten en wie word de volgende tegenstander? 
En stelt u zich eens voor dat alle rivaliserende partijen zich gelijktijdig in het strijdperk zouden 
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werpen om links en rechts en in het wilde weg wat tegenstanders te gaan kloppen! 
Misschien een heel komisch effect in een slapstick film, maar toch minder gewenst bij een 
sportevenement. 
Er dient dus gehandeld te worden om te voorkomen dat A nimmer zijn doel zou bereiken, te-
meer daar ook B, C, D en alle andere deelnemers datzelfde doel blijken na te streven. 
 
1.3  De behoefte aan een systeem 
 
Net zoals er (spel)regels dienen te zijn om de krachtmeting zelf in goede banen te leiden en te 
houden, moet er ordening in het geheel zijn om te voorkomen dat het een complete warboel 
wordt. Er moet een systeem bedacht worden, een programma, opdat iedereen keurig zijn 
beurt afwacht en er tevens niet nodeloos veel tijd gemoeid zal zijn met de wedstrijd. Een sys-
teem dus, jawel, een wedstrijdsysteem. 
Rekening houdend met een veelheid aan factoren — maar daarover later meer — gaat het in 
feite om op een zo efficiënt mogelijke manier vast te stellen welke van de meedingende partij-
en zich na verloop van tijd mag uitroepen tot de allerbeste, tot de overwinnaar. 
Een overwinning waar ook door de geklopte equipes, hoe zuur het voor hen ook mag zijn, niets 
op af te dingen valt. Een overwinning waarbij de verliezers zich op grond van de procedure, 
waarmee zij zich vooraf akkoord hebben verklaard, zullen neerleggen.  
Met andere woorden, de nederlaag wordt 'toegegeven', wordt 'erkend', wordt 'geaccepteerd'. 
 
1.4  Hoe een systeem te vinden? 
 
Allemaal mooi gezegd, het bovenstaande, maar hoe nu een goed systeem te bedenken dat 
sluitend is? 
Het is al eerder opgemerkt. Bij een krachtmeting zoals hierboven bedoeld, kan zich een veel-
heid aan factoren voordoen die allemaal van invloed zijn op de wijze waarop een wedstrijd 
geordend moet worden. Vaak gaat het hierbij om factoren zoals tijd en ruimte. Want niet altijd 
staat er evenveel tijd ter beschikking en datzelfde geldt voor de hoeveelheid beschikbare ruim-
te. Factoren die op hun beurt weer nauw samenhangen met het aantal deelnemende perso-
nen of equipes. 
Zijn de zojuist genoemde factoren meetbaar en dus zuiver objectief, geheel anders ligt dat met 
een factor van meer subjectieve aard, te weten het karakter van het toernooi. Of anders ge-
zegd, wat zijn het doel en het oogmerk van het toernooi en voor welke groep spelers is het 
toernooi bedoeld?  
Bij het opzetten van een passend wedstrijdsysteem dient met al deze factoren rekening ge-
houden te worden, reden waarom daar in hoofdstuk 3, Factoren die van invloed zijn op de keu-
ze voor een systeem, nader op zal worden ingegaan. 
 
Het zal duidelijk zijn dat we er, indien ons slechts één systeem ter beschikking zou staan, niet 
zouden komen. Om op alle mogelijke situaties pasklare antwoorden te kunnen hebben, is het 
van het grootste belang kennis te hebben van een voldoende groot aantal systemen of combi-
naties daarvan. Bovendien behoren de te kiezen systemen te voldoen aan enkele, verre van 
onbelangrijke, basisprincipes. 
 
Allereerst dienen wedstrijdsystemen op een logische, welhaast wiskundige manier opgebouwd 
te zijn. Alle afzonderlijke fasen van de wedstrijd dienen logisch en systematisch in elkaar over 
te gaan. Een goed wedstrijdsysteem zal altijd herkenbaar zijn aan zijn systematiek. 
Daarnaast is het van belang dat een systeem helder en overzichtelijk in elkaar zit. Met andere 
woorden, de deelnemers behoren voortdurend de mogelijkheid te hebben te controleren dat 
zij op strikt eerlijke en correcte wijze behandeld worden. Niet alleen mogen de deelnemers 
nooit achter hun rug om 'geflest' worden, zij mogen zelfs nooit het gevoel krijgen dat zij incor-
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rect behandeld worden. Om die reden behoort de toe te passen wedstrijdprocedure zo begrij-
pelijk en doorzichtig mogelijk te zijn. Niet altijd een eenvoudige opgave, rekening houdend met 
de hoeveelheid factoren die in het geding zijn en het gegeven dat de deelnemers zelf geduren-
de een wedstrijd doorgaans geheel andere dingen aan hun hoofd hebben. 
 
Zo mogelijk nog belangrijker dan de hierboven genoemde voorwaarden zijn twee andere ba-
sisprincipes: rechtvaardigheid en gelijkheid van belangen. Deze principes zullen in hoofdstuk 2, 
Basisprincipes, nader worden bekeken. 
 
1.5  Ordening in de warwinkel van systemen 
 
Zoals er op het sportieve vlak een grote verscheidenheid bestaat aan soorten krachtmetingen - 
waaraan door middel van systemen ordening gegeven dient te worden -, zo is er tevens een 
grote verscheidenheid aan systemen die van toepassing kunnen zijn in de veelheid van situa-
ties die denkbaar zijn. 
Met het doel voor ogen systematiek in de warwinkel van systemen aan te brengen, is deze 
handleiding geschreven. In de loop ervan zullen de principes en de specifieke kenmerken van 
een groot aantal gangbare systemen behandeld en doorgelicht worden. Daarnaast zal tevens 
zoveel mogelijk aangegeven worden hoe al deze systemen in praktijk kunnen worden ge-
bracht. Want met uitsluitend de keuze voor een bepaald systeem, bent u er meestal nog niet. 
Een juiste toepassing en uitvoering van het door u gekozen systeem - denk bijvoorbeeld aan 
het verrichten van lotingen, het toepassen van cadrage, enzovoort - is minstens van even groot 
belang als de keuze van het systeem zelf. 
 
Om bovenstaande redenen zult u niet uitsluitend een opsomming aantreffen van voor het pe-
tanque spel geschikte wedstrijdsystemen, doch tevens praktische toepassingen van de meest 
voorkomende systemen of combinaties daar van. Naast dit alles zullen de verschillende sys-
temen worden getoetst aan de in het volgende hoofdstuk te behandelen basisprincipes. Te-
vens zal daarbij worden ingegaan op zaken als loting, cadrage en plaatsing van equipes. Zaken 
die ten nauwste samenhangen met het op een correcte wijze toepassen van een systeem. 
Waar nodig zullen de besproken systemen worden aangevuld met diagrammen, tabellen en 
voorbeeldschema's. 
 
1.6  Handmatig of met behulp van een computer bijhouden van het wedstrijdverloop 
 
De laatste jaren verschijnen steeds meer computerprogramma's op de markt voor het bijhou-
den van het wedstrijdverloop. Vooral indien er veel rekenwerk komt kijken bij het opstellen 
van een klassement, of vergelijking met andere resultaten om tot een rangorde te komen, kan 
een computerprogramma van grote dienst zijn. In andere gevallen kan de computer een rol 
spelen bij het bepalen van een tegenstander voor een volgende ronde, dit op basis van eerder 
behaalde resultaten. Denk aan competitiesystemen, systemen met integraal voorgelote partij-
en het Zwitsers systeem. In het speciaal voor de NJBB ontwikkelde programma WELP zijn 
meerdere van deze systemen opgenomen. Het programma is te downloaden op de website 
van de NJBB (zoekwoord: welp), 
Echter, niet voor alle wedstrijdsystemen heeft de computer een meerwaarde. Bij systemen 
zoals het afvalsysteem, is het handmatig bijhouden van het wedstrijdverloop wel net zo een-
voudig. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van grote wedstrijdschema's op A1- of zelfs A0-
formaat. Bij de behandeling van de betreffende systemen zal steeds worden vermeld of ver-
werking met behulp van een computer zinvol is of niet. 
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2  BASISPRINCIPES 
 
2.1  Inleiding 
 
Een afzonderlijke krachtmeting zal in het vervolg van deze handleiding een partij genoemd 
worden, en een veelheid of reeks van partijen met een onderling samenhangend verband een 
wedstrijd. Voorbeelden van wedstrijden zijn onder meer competities en toernooien. 
 
Zoals in de eerste regels van deze handleiding al is vastgesteld, mag verondersteld worden dat 
het eerste doel van een sportevenement zal zijn te bepalen welke equipe of deelnemer zich na 
afloop van de strijd eindoverwinnaar mag noemen. Zeker waar het om officiële wedstrijden 
gaat. 
Om dat doel zo vlot en efficiënt mogelijk te bereiken, zal het noodzakelijk zijn dat er een pro-
gramma wordt opgesteld. Een programma waaraan een systeem ten grondslag behoort te 
liggen dat, zoals we ook al gezien hebben, rekening dient te houden met een verscheidenheid 
aan factoren. Enkele van die factoren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor een be-
paald wedstrijdsysteem zijn al in de inleiding genoemd. 
Alvorens echter dieper op deze factoren in te gaan, dienen eerst enkele basisprincipes bespro-
ken te worden die een eerste vereiste zijn voor een goed wedstrijdsysteem. 
 
Deze basisprincipes zijn de navolgende: 

 het rechtvaardigheidsbeginsel; 

 de gelijkheid van belangen;  

 de noodzaak van een inzichtelijkheidsbeginsel. 
 
2.2  Rechtvaardigheidsbeginsel 
 
Naast de logische systematiek die nauw samenhangt met de vorm van het systeem, is er het 
rechtvaardigheidsbeginsel. Het rechtvaardigheidsbeginsel houdt in dat er weinig of niets af te 
dingen valt op het eindresultaat van de wedstrijd en dat alle deelnemers zich binnen de vast-
gestelde procedures kunnen verenigen met dat resultaat. 
Echter, om zich daadwerkelijk te kunnen verenigen met het eindresultaat, in het bijzonder 
indien de eindoverwinning bij een der tegenstanders terecht is gekomen, behoren alle overige 
deelnemers op zijn minst eenmaal verslagen te zijn. Deelnemers of equipes die gedurende de 
wedstrijd ongeslagen zijn gebleven, zullen zich niet kunnen neerleggen bij de einduitslag. En 
terecht niet. Het sterkste team dient immers aangetoond te hebben dat het alle andere de 
baas is gebleven. En zolang er nog teams ongeslagen zijn, zal dat niet het geval zijn. 
Omgekeerd betekent het bovenstaande ook dat ongeslagen deelnemers te allen tijde in aan-
merking moeten kunnen blijven komen voor de eindoverwinning. Het is een onvervreemdbaar 
recht in de wereld van de sport dat ongeslagen deelnemers of equipes nooit en te nimmer 
mogen worden uitgeschakeld zolang zij nog ongeslagen zijn. Zeker dient dit op te gaan als het 
gaat om officiële wedstrijden. 
 
Op welk wedstrijdsysteem dan ook de keuze valt, het rechtvaardigheidsbeginsel behoort 
steeds in een systeem te zijn ingebouwd. 
 
Betekent dit dan ook automatisch dat de uiteindelijke overwinnaars per definitie altijd onge-
slagen dienen te blijven? In de praktijk zal dat niet altijd het geval zijn. 
Natuurlijk: in sommige gevallen, en afhankelijk van het toegepaste wedstrijdsysteem, zal de 
winnaar inderdaad ongeslagen zijn gebleven, bijvoorbeeld bij een rechtstreeks afvalsysteem. 
Daarnaast bestaan er verscheidene systemen waar er een mogelijkheid is ingebouwd tot her-
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kansing. Dat kan het geval zijn bij toernooien met voorrondes waarbij zich minimaal twee 
equipes per poule kwalificeren voor de volgende fase. Of in een competitie waarbij alle deel-
nemers elkaar ten minste eenmaal ontmoeten en het doorgaans zeldzaam zal zijn dat de 
nummer één in de eindrangschikking ongeslagen is gebleven. Dankzij dit herkansingsprincipe 
hebben deelnemers de mogelijkheid om na een nederlaag toch nog in de race te blijven voor 
een van de ereprijzen. Hoewel dit laatst soms mede afhankelijk is van de resultaten van de 
andere equipes. 
 
Kort samengevat: binnen een goed wedstrijdsysteem behoren deelnemers pas uitgeschakeld 
te worden indien zij daadwerkelijk een nederlaag hebben opgelopen. Zolang dat niet het geval 
is, moeten zij het recht behouden in het hoofdtoernooi te blijven. 
Omgekeerd is het in een goed wedstrijdsysteem wél mogelijk, dat de winnaar uiteindelijk niet 
volledig ongeslagen blijft. Dit laatste is, zoals in de loop van deze handleiding zal blijken, afhan-
kelijk van het te hanteren systeem. 

 
2.3  Gelijkheid van belangen 
 
Met het beginsel van gelijkheid van belangen wordt bedoeld dat in iedere partij de wederzijdse 
belangen van de elkaar ontmoetende equipes gelijk dienen te zijn. Dit om een zuivere confron-
tatie tussen beide opponenten te garanderen en competitievervalsing te voorkomen. Anders 
gezegd, voor beide teams moet er precies hetzelfde op het spel staan: doorgaan naar de vol-
gende ronde of, als het om de finale zou gaan, de eindoverwinning. 
 
Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. 
 
Nog steeds komen er in ons land toernooien voor waarbij van te voren vier of vijf partijen ge-
loot worden en waarna op basis van het aantal gewonnen partijen en het saldo (het totale 
aantal voor- en tegenpunten) bepaald wordt welke equipes overgaan naar de halve finales. Of 
sterker nog, welke equipe heeft gewonnen. 
Daar komt nog bij dat het verre van uitgesloten is dat in de vijfde ronde een tot op dat mo-
ment nog ongeslagen equipe moet uitkomen tegen een equipe die al drie of vier partijen heeft 
verloren. Terwijl de eerste equipe nog kans maakt op een plaats in de halve finale, is de andere 
in feite al uitgeschakeld. Een ongelijkheid in belang of motivatie die, in het ergste geval, tot 
competitievervalsing of zelfs tot competitiefraude zou kunnen leiden. In ieder geval gaan beide 
equipes niet met gelijke oogmerken en belangen de strijd in. En dat feit op zich al is een vorm 
van onzuivere competitie. 
 
Een kanttekening bij het bovenstaande is op zijn plaats. Bij langere competities (zie hoofdstuk 
6, Competitiesystemen), waar alle equipes elkaar ten minste eenmaal ontmoeten, geldt het 
bovenstaande principe slechts in mindere mate. Dat wil zeggen, de belangengelijkheid doet 
zich hier niet per afzonderlijke partij voor, maar wél over de duur van de gehele competitie – 
alle teams treffen elkaar immers. Tegen het einde echter, op een tijdstip dat de kaarten zo 
goed als geschud zijn, zal het veelvuldig voorkomen dat er wedstrijden zijn waarbij het ene 
team er alle belang bij heeft om te winnen – het kan nog kampioen worden of het vecht tegen 
degradatie –, terwijl er voor het andere team niets meer op het spel staat (bijvoorbeeld omdat 
het zich in de veilige middenmoot bevindt). Voor het laatstgenoemde team zal het hooguit nog 
om de sportieve eer gaan, voor het andere is het een zaak van erop of eronder. Competitie-
vervalsing, en natuurlijk hebben we het dan over gebrek aan sportiviteit, valt in zo'n situatie 
spijtig genoeg nooit volledig uit te sluiten. Om die reden ontmoeten in de Nationale Compe-
titie de teams van één en dezelfde club elkaar op een moment dat er nog niets beslist is. Bij 
voorkeur op de eerste of de tweede wedstrijddag. 
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Geconcludeerd kan daarom worden dat het principe van gelijkheid van belangen vooral geldt 
voor toernooien van beperkte duur, toernooien waar niet alle equipes elkaar ten minste een-
maal kunnen treffen en de loting (zie hoofdstuk 4, Loting) altijd een rol speelt. 
 
2.4  Inzichtelijkheidsbeginsel 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al is gesteld, onderscheidt een goed wedstrijdsysteem zich daarin 
van andere, die eigenlijk die naam niet verdienen, dat er een inzichtelijkheidsbeginsel aan ten 
grondslag ligt. Met andere woorden, er dient een doelmatige en vastomlijnde ordening te be-
staan tussen de elementen waaruit het systeem is opgebouwd. Tevens moeten het doel en de 
wijze van die ordening – desnoods na nadere bestudering – steeds duidelijk herkenbaar zijn. 
Om die reden moet een systeem ook zo transparant mogelijk zijn en in verband daarmee is het 
van het allergrootste belang dat de deelnemers – maar ook het publiek! – het wedstrijdverloop 
optimaal kunnen volgen. Of een wedstrijdschema met de hand wordt bijgehouden of op een 
computer, het schema en het wedstrijdverloop moeten altijd goed zichtbaar zijn. Dus door het 
gebruik van voldoende grote papieren schema's of lijsten die handmatig worden bijgehouden, 
of, bij gebruikmaking van een computer, door het regelmatig publiceren van prints met de 
lotingen, de uitslagen, het toernooiverloop, etc. 
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3  FACTOREN VAN INVLOED OP DE KEUZE VOOR EEN SYSTEEM 
 
3.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een aantal factoren, of omstandigheden, die (me-
de)bepalend kunnen zijn voor de keuze voor het ene of het andere wedstrijdsysteem. In de 
inleiding zijn ze al genoemd, maar voor alle duidelijkheid zetten we ze nog eens op een rijtje: 
 
 de hoeveelheid beschikbare tijd; 
 de hoeveelheid beschikbare speelruimte; 

 het aantal deelnemers; 
 de aard van het toernooi. 
 
De eerstgenoemde drie factoren vertonen een sterk onderling verband en zijn zuiver objectief, 
want meetbaar; de laatste is subjectief en wordt vooral bepaald door het beoogde doel. De nu 
volgende toelichting zal trachten u een en ander duidelijk te maken. 
 
3.2  De hoeveelheid beschikbare tijd 
 
In de praktijk zal de hoeveelheid beschikbare tijd nooit onbeperkt zijn. Indien dat wel zo zou 
zijn, dan zou zonder enige twijfel het meest voor de hand liggende wedstrijdsysteem dat zijn 
waarbij alle deelnemers elkaar ten minste eenmaal ontmoeten. Echter, wanneer het aantal 
deelnemers zeer groot is, zou deze procedure een zeer tijdrovende zijn. 
Gezien de doorgaans beperkte hoeveelheid tijd moeten er maatregelen getroffen worden om 
te voorkomen dat een toernooi niet tot een einde zal komen. 
Zo'n maatregel is bijvoorbeeld, indien er sprake is van een competitiesysteem (zie hoofdstuk 6, 
Competitiesystemen), het in klassen (naar speelsterkte) en vaak ook nog in poules of groepen 
indelen van teams. Pas dan is het mogelijk de duur van de wedstrijd in de hand te houden. Ook 
kan de duur van een partij gerelateerd worden aan een maximale speeltijd. Hierover later 
meer. 
 
Indien bovengenoemd systeem niet gewenst is, bijvoorbeeld omdat er van te voren onmoge-
lijk een indeling op speelsterkte kan worden gemaakt, dan zal de keuze vrijwel onvermijdelijk 
op een systeem vallen waarbij er in meerdere fasen schiftingen plaats vinden. Op welke wijze 
dan ook. Tijdens elke schiftingsfase valt een zeker aantal equipes af en kan een ander aantal 
blijven doorspelen. Dit tot er slechts één equipe is overgebleven: de winnaar van het toernooi. 
Schifting kan bijvoorbeeld geschieden via voorrondes (zie verderop in deze handleiding) waar-
bij een van te voren vastgesteld aantal equipes zich plaatst voor de volgende fase, maar daar-
naast ook door middel van rechtstreekse eliminatie, waarbij steeds de helft van het aantal 
deelnemende equipes afvalt (afval- of knock-outsysteem). 
Merk op dat equipes die, in geval van voorrondes, doorgaan niet per definitie ongeslagen hoe-
ven te zijn (er is dus sprake van herkansing), maar in geval van directe eliminatie wel. Verder 
vergen schiftingen via voorrondes meer tijd dan schiftingen via rechtstreekse eliminatie. 
 
3.3  De hoeveelheid beschikbare ruimte 
 
In de regel zal de grootte van het speeloppervlak, het aantal terreinen of het aantal banen een 
maatstaf geven voor het maximum aantal deelnemende equipes. In andere takken van sport is 
het vaak gebruikelijk dat de deelnemers tussen hun wedstrijden door geruime tijd dienen te 
wachten voordat zij weer aan de beurt zijn. Denk bijvoorbeeld aan tafeltennistoernooien waar 
doorgaans een beperkt aantal tafels aanwezig is bij een zeer groot aantal deelnemers. 
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Anders ligt het in onze tak van sport, waar de afzonderlijke wedstrijden gemiddeld van veel 
langere duur zijn dan bij tafeltennis. Afgezien van het ongenoegen dat zou dreigen te ontstaan 
bij de deelnemers, is zo'n constructie alleen al om praktische redenen onbruikbaar. De wacht-
tijden tussen de partijen zouden daardoor zo lang worden dat het toernooiverloop ernstig in 
gevaar zou komen. 
Een beperkte speelruimte legt dus vrijwel automatisch beperkingen op aan het aantal deelne-
mende equipes. Toch is er een uitkomst voor slecht behuisde verenigingen die, ondanks hun 
handicap waar het de beschikbare ruimte betreft, een toernooi van behoorlijke omvang willen 
organiseren. In plaats van de factor ruimte te vergroten, kunnen zij de factor tijd aanpassen. Of 
anders gezegd, er dient uitbreiding qua tijd gevonden te worden. In plaats van het toernooi op 
één dag af te werken, kan het over meerdere dagen of dagdelen uitgesmeerd worden. En 
plotsklaps blijkt de hoeveelheid beschikbare ruimte verdubbeld of zelfs verviervoudigd te zijn, 
afhankelijk van het aantal dagen of middagen/avonden waarmee het toernooi wordt uitge-
breid. 
Een dergelijke aanpassing qua tijd in plaats van een uitbreiding van de hoeveelheid ruimte 
brengt uiteraard consequenties met zich mee. 
Immers, omdat de wedstrijd nu in afzonderlijke fasen zal moeten worden georganiseerd, zal 
dat onvermijdelijk van invloed zijn op het toe te passen wedstrijdsysteem. Denk bijvoorbeeld 
aan een procedure die bestaat uit acht voorrondes op evenzovele dagen (of midda-
gen/avonden), waarbij zich steeds een beperkt aantal equipes kwalificeert voor een laatste 
finaledag. Een formule die in België zeer in zwang is, in het bijzonder gedurende de winter-
maanden wanneer men slechts de beschikking heeft over relatief kleine overdekte accommo-
daties. 
 
3.4  Het aantal deelnemers 
 
Het aantal deelnemers, of liever gezegd het aantal deelnemende equipes, zal allereerst gevol-
gen hebben voor de hoeveelheid speelruimte die nodig is. Dat ligt voor de hand. Daarnaast zal 
het aantal equipes meestal ook consequenties hebben voor de duur van de wedstrijd. Welis-
waar zullen enkele equipes meer of minder in de praktijk niet of nauwelijks van invloed zijn op 
de duur van een toernooi, heel anders wordt dat wanneer het deelnemersveld tweemaal zo 
groot is. Op zijn minst zal er dan één speelronde extra noodzakelijk zijn. 
Met betrekking tot de keuze voor een bepaald wedstrijdsysteem kan in het algemeen gesteld 
worden, dat hoe groter het aantal deelnemende equipes is, hoe sneller en efficiënter het sys-
teem dient te zijn. 
 
3.5  De aard van het toernooi 
 
Een aparte factor, maar niet de minst belangrijke, wordt gevormd door de aard van het toer-
nooi. We weten allemaal dat de Nederlandse petanque spelers globaal verdeeld kunnen wor-
den in een groep wedstrijdspelers en daarnaast een veel grotere groep meer recreatief inge-
stelde spelers. Natuurlijk kunnen beide groepen op hun beurt weer onderverdeeld worden in 
afzonderlijke groepen, zij het dat er daarbij nauwelijks sprake is van scherp afgebakende gren-
zen. Voor het gemak zullen we ons echter beperken tot deze twee hoofdgroepen. 
Welnu, het zal duidelijk zijn dat de groep wedstrijdspelers, en in het bijzonder de top daarvan, 
geheel andere eisen stelt aan de organisatie van een toernooi, en dus ook aan het te hanteren 
wedstrijdsysteem, dan de groep van recreatiespelers. Zal bij de eerstgenoemde groep een 
strakke organisatie en een strikt en zuiver wedstrijdsysteem van het allergrootste belang zijn 
(denk aan een systeem dat vroeg of laat tot directe eliminatie leidt), bij de tweede groep zal 
het veeleer om de ambiance en de gezelligheid te doen zijn. Maar ook om verzekerd te zijn van 
een redelijk aantal te spelen partijen. Een strikt en zuiver wedstrijdsysteem zullen de spelers 
die tot deze laatste groep behoren nauwelijks belangrijk vinden. 
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In algemene zin kan gesteld worden dat naarmate het spelpeil toeneemt, toernooien en com-
petities aan strengere eisen moeten voldoen. En naarmate het spelniveau lager wordt, zullen 
die eisen minder streng worden. Anders gezegd, het is belangrijk dat er twee typen toernooien 
worden georganiseerd: een categorie toernooien voor de toppers en de subtoppers – dus voor 
de meer serieuze wedstrijdspelers - en een tweede voor alle overige spelers. 
De wijze van inrichting van die toernooien en de keuze voor de te hanteren wedstrijdsystemen 
zijn dan navenant. 
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4  DE LOTING 
 
Een aparte rol in het geheel wordt gevormd door de factor loting. Met opzet is deze factor niet 
genoemd in het vorige hoofdstuk omdat de factor loting in de strikte zin van het woord niet 
van invloed is op de keuze voor een bepaald wedstrijdsysteem. Daarentegen is de factor loting 
voor een goed verloop van het toernooi zelf wel van het allergrootste belang. Om die reden zal 
in de loop van deze handleiding zeer uitvoerig worden ingegaan op alle zaken die samenhan-
gen met het fenomeen loting. In dít hoofdstuk zal echter worden volstaan met een globale 
beschouwing over dit onderwerp. 
 
Bij wedstrijdsystemen waarbij alle equipes elkaar een- of tweemaal ontmoeten (zie hoofdstuk 
6, Competitiesystemen) zal de factor loting niet of nauwelijks van invloed zijn op het verloop 
van de wedstrijden; behalve indien equipes van een en dezelfde vereniging – ingedeeld in één 
poule – tegen elkaar moeten spelen. Slechts de volgorde waarin gespeeld moet worden, zal 
onderhevig zijn aan de loting. 
Geheel anders ligt dat echter bij alle andere, snellere wedstrijdsystemen. Omdat het bij deze 
systemen – denk aan de factor tijd – uitgesloten is dat alle equipes elkaar ten minste eenmaal 
ontmoeten, dient op enigerlei wijze uitgemaakt te worden welke equipes, in welke volgorde, 
dan wél tegen elkaar zullen uitkomen. Aangezien de wijze, waarop de equipes tegen elkaar 
moeten uitkomen nooit onderhevig mag zijn aan persoonlijke voorkeur, of erger nog aan per-
soonlijke willekeur, moet de willekeur van het toeval uitkomst brengen. Het lot dus. 
Opgemerkt dient te worden dat loting bij sportevenementen een onvermijdelijk en noodzake-
lijk gegeven is – je zou bijna van een noodzakelijk kwaad kunnen spreken – om een en ander in 
goede banen te kunnen leiden. Daarnaast dient de rol van de loting bij een wedstrijdsysteem 
altijd zo te zijn, dat de uiteindelijke invloed die het lot nu eenmaal altijd heeft, zo beperkt mo-
gelijk is. Uitsluitend de in een deugdelijk systeem ingebouwde systematiek – de logische orde-
ning dus – kan garanderen dat de invloed van de loting op de wedstrijd zo beperkt mogelijk 
blijft. Bij willekeurige systemen zonder enige onderlinge systematische samenhang speelt het 
lot altijd een (te) grote rol. 
Zoals gezegd, elders in deze handleiding zal de lotingsprocedure, en alles wat daarmee samen-
hangt, alle aandacht krijgen. 
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5  VERSCHILLENDE CATEGORIEËN WEDSTRIJDSYSTEMEN 

Op grond van het bovenstaande vallen wedstrijdsystemen die geschikt zijn voor petan-
quewedstrijden globaal in te delen in een vijftal categorieën, te weten: 
 
CO: competitiesystemen; 
AZ: afvalsystemen zonder voorrondes; 
AV: afvalsystemen met voorrondes; 
OV: overige en afwijkende systemen; 
PO: ploegontmoetingen.  
 
In het vervolg van deze handleiding zal getracht worden u duidelijk te maken dat voor presta-
tieve wedstrijden en toernooien een keuze gemaakt kan worden uit de categorieën CO, AZ en 
AV. Voor andere evenementen, zoals meer recreatief gerichte toernooien, promotietoernooi-
en en onderlinge clubtoernooien, komen de wedstrijdsystemen OV in aanmerking. 
De wedstrijdsystemen PO, ploegontmoetingen, vormen in dit kader een verhaal apart, waar-
aan ook de nodige aandacht zal worden besteed. 
 
Voor de codering van de verschillende wedstrijdsystemen zie pagina 4 van deze handleiding. 
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6  CO: COMPETITIESYSTEMEN 
 
6.1  Kenmerk 
 
Het voornaamste kenmerk van een competitiesysteem is dat alle deelnemers of deelnemende 
equipes elkaar ten minste eenmaal ontmoeten. In het geval dat alle equipes elkaar tweemaal 
ontmoeten, zoals bij de voetbalcompetitie ‘uit’ en ‘thuis’, spreekt men van een volledige com-
petitie. In het eerste geval, zoals binnen de NJBB bij de Nationale Competitie, is er sprake van 
een halve competitie. Gemakshalve zullen we in het verdere verloop van deze handleiding dit 
onderscheid buiten beschouwing laten. 
Aangezien alle equipes elkaar ten minste eenmaal treffen, speelt het toeval van de loting geen 
enkele rol, behalve dan met betrekking tot de volgorde van de te spelen partijen (zie onder 
6.5, Het competitierooster) die door het lot bepaald wordt. 
 
Voor de goede orde, het woord competitie in het Nederlands, althans in de betekenis van Na-
tionale Competitie, voetbalcompetitie, enzovoort, mag niet worden verward met het Franse 
woord compétition of het Engelse competition. In het Frans en het Engels betekent het vooral 
mededinging of wedstrijd. De Engels voetbalcompetitie heet League, de Duitse Bundesliga en 
de Franse championnat de foot. In het vervolg van deze handleiding zullen we Nederlandse 
betekenis aanhouden, dat wil zeggen een systeem waarbij alle deelnemende equipes elkaar 
ten minste eenmaal ontmoeten. 
De Engels term voor het competitiesysteem is round-robin of all-play-all. In Frankrijk spreekt 
men van een tournoi à la ronde of toutes rondes. 
 
6.2  Spelersvriendelijkheid; voor- en nadelen 
 
Een prettige bijkomstigheid voor de deelnemers in een competitiesysteem is het gegeven dat 
zij, wanneer zij in welk stadium dan ook één of meerdere partijen hebben verloren, nog lang 
niet uitgeschakeld hoeven te zijn voor de eerste plaats in de eindrangschikking. Om die reden 
kan het systeem met recht spelersvriendelijk worden genoemd. 
 
Een van de voornaamste voordelen van het competitiesysteem is dat de eindrangschikking een 
zeer betrouwbaar beeld geeft van de onderlinge krachtsverhoudingen van de deelnemende 
equipes. De top van het eindklassement is vrij eenvoudig te onderscheiden van de midden-
moot en van de staart. Bij alle andere systemen zijn de onderlinge krachtsverhoudingen van de 
deelnemers beduidend minder goed af te lezen aan de eindrangschikking (voor zover die op-
gemaakt zou kunnen worden). Afvalsystemen hebben om die reden dan ook veeleer als voor-
naamste doel slechts de eindoverwinnaar vast te stellen. 
 
Een tamelijk groot nadeel van competitiesystemen is de lange tijdsduur die ze met zich bren-
gen. In de regel is een competitiesysteem slechts toe te passen bij zeer beperkte deelnemers-
aantallen. Bij eendaagse toernooien volgens het competitiesysteem ligt het maximum aantal 
deel te nemen equipes rond de zes (vijf te spelen partijen), bij meerdaagse toernooien op een 
veelvoud daarvan, uiteraard afhankelijk van het aantal wedstrijddagen. 
Echter, ook bij meerdaagse wedstrijden zal het deelnemersaantal nog aan beperkingen onder-
hevig zijn. Om die reden is de Nationale Competitie van de NJBB – en dat geldt ook voor alle 
grote competities binnen andere takken van sport – opgesplitst in klassen en groepen. Tussen 
die klassen vindt dan promotie en degradatie plaats. 
 
Een ander nadeel van het systeem dat er aan het eind van de competitie geen echte finale 
wordt gehouden, doorgaans de apotheose van een toernooi. 
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6.3  De eindrangschikking 
 
Nadat alle partijen binnen een competitie zijn gespeeld, kan er een eindrangschikking worden 
opgemaakt. In eerste instantie zal voor de rangorde van de equipes in het eindklassement al-
tijd het aantal gewonnen partijen bepalend zijn. Voor iedere gewonnen partij wordt, althans in 
het petanque waar geen gelijkspel bestaat, één punt toegekend. 
Niet zelden echter komt het voor dat equipes een gelijk aantal partijen hebben gewonnen. Om 
dan toch tot een eenduidige rangorde te komen, kan men voor zulke gevallen verschillende 
criteria toepassen. Daarbij dient dan echter wel voorop te staan dat de van toepassing zijnde 
criteria te allen tijde vóór aanvang van de wedstrijd bekend dienen te zijn gemaakt. 
 
Voor het opmaken van de eindklassementen in de groepen in de Nationale Competitie van de 
NJBB zijn onderstaande criteria van kracht: 
 
1e. het aantal gewonnen partijen (AW); 
2e. het resultaat van de onderlinge partijen: het verschil van het aantal gewonnen en verloren 

partijen tegen de betreffende triplettes (OR); 
3e. het onderlinge resultaat in saldopunten: het verschil van het aantal voor- en tegenpunten 

uit de partijen tegen de betreffende triplettes (OS); 
4e. het algemene saldo: het verschil van het aantal voor- en tegenpunten uit alle gespeelde 

partijen (AS); 
5e. beslissingspartijen tussen de betrokken equipes (barragepartijen, BA), doch uitsluitend 

indien de volgorde in het eindklassement consequenties kan hebben, bijvoorbeeld met 
het oog op promotie of degradatie. 

 
Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van een kleiner 
aantal triplettes, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde volgorde toegepast. 
 
In plaats van (of vóór) het vijfde criterium zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar, bijvoor-
beeld het aantal in de partijen gescoorde punten. Een reeks van uitslagen als 13–10, 0–13, 13–
8, 10–13 en 13–4 levert dan 13 + 0 + 13 + 10 + 13 = 49 punten op (GP). 
 
6.4  Het competitierooster 
 
Op de volgende pagina treft u een voorbeeld aan van een schema (of rooster of diagram) ten 
behoeve van het opzetten van een competitie in poules of groepen. Daarbij dient opgemerkt 
te worden dat het aantal deelnemende equipes altijd even dient te zijn. Indien het aantal 
equipes desondanks toch oneven is, komt de ontbrekende equipe per definitie op de laatste 
plaats te staan (van de laagste poule). Uitkomen tegen een niet bestaande equipe betekent 
een ronde vrijaf en heeft geen gevolgen voor de uitslag; hier is geen sprake van een vervan-
gende uitslag. Als een equipe gedurende de competitie uitvalt, gelden de regels als vermeld in 
het Toernooireglement Petanque (TRP). Verdere bijzonderheden kunt u aantreffen in het 
Toernooireglement Petanque van de NJBB, bijlage 1: de Nationale Competitie. 
 
6.4.1  Toelichting op het rooster 
 
De deelnemende equipes ontvangen ieder door middel van loting een equipenummer (de eer-
ste kolom onder equipe). In het grote blok rechts daarvan ziet u regel voor regel per equipe de 
opeenvolgende tegenstanders. 
Merk verder de regelmaat in het schema op. De eerste regel spreekt voor zich. De tweede re-
gel begint met het cijfer 1 en alle regels daaronder beginnen steeds met het laatste cijfer van 
de regel onmiddellijk daarboven. Vervolgens schuiven alle volgende cijfers steeds één plaats 
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naar rechts op ten opzichte van de regel daarboven. Op de plek waar een equipe zijn eigen 
nummer zou aantreffen, staat het hoogst voorkomende cijfer vermeld. Dit cijfer is altijd gelijk 
aan het totale aantal deelnemende equipes, rekening houdend met de eerder genoemde ont-
brekende equipe bij een oneven aantal. 
Voor de laatste regel gelden bovenstaande principes niet meer. Het zal echter duidelijk zijn dat 
hier de nog ontbrekende cijfers van elke kolom moeten worden ingevuld; de plaats waar het 
hoogste equipenummer in de tabel vermeld staat. 
Na enige oefening zult u in staat zijn een dergelijk schema binnen enkele minuten feilloos op te 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 1: partijenrooster voor acht equipes 
 
In de bijlagen achter in deze handleiding zijn het basisrooster voor de Nationale Competitie 
(bijlage 1) en een universeel wedstrijdschema annex scorelijst (bijlage 2) opgenomen. Dit laat-
ste schema, waarvan het origineel op groot formaat via het bondsbureau van de NJBB te ver-
krijgen is, is zeer geschikt voor het bijhouden van uitslagen. 
N.B. Het verdient aanbeveling om op deze lijsten voor winst of verlies niet de aangegeven co-
des W en V te gebruiken maar de codes 1 en 0. Dit om vergissingen te voorkomen: twee V’s 
dicht tegen elkaar aan geschreven lijken op een W! 
 
6.5  Toetsing 
 
Competitiesystemen voldoen aan twee van de drie van de in hoofdstuk 2 genoemde basisprin-
cipes, te weten: het rechtvaardigheidsbeginsel met betrekking tot het pas uitgeschakeld kun-
nen worden na een verliespartij en het inzichtelijkheidbeginsel. 
Aan het criterium van gelijkheid van belangen tijdens elke afzonderlijke partij wordt, zoals eer-
der is aangetoond, niet volledig voldaan. Want, hoewel alle equipes elkaar ten minste eenmaal 
ontmoeten, zal het volstrekt logisch zijn dat in de slotfase van de competitie de belangen of de 
motivatie van de afzonderlijke equipes ver uiteen kunnen komen te liggen. Competitieverval-
sing (bewust of onbewust) valt dan ook niet voor de volle honderd procent uit te sluiten. 
 
6.6  Toepassingen 
 
Binnen de NJBB kent het competitiesysteem zijn voornaamste toepassing binnen de Nationale 
Competitie, de vele afdelingscompetities en de talrijke verenigingscompetities. 
Daarnaast kan het ook worden toegepast als voorronde bij eendaagse toernooien (zie 12.3  

RONDE 1 2 3 4 5 6 7 

EQUIPE TEGENSTANDER 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 8 3 4 5 6 7 

3 7 1 2 8 4 5 6 

4 6 7 1 2 3 8 5 

5 8 6 7 1 2 3 4 

6 4 5 8 7 1 2 3 

7 3 4 5 6 8 1 2 

8 5 2 6 3 7 4 1 
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AV-1, Afvaltoernooi met competitiesysteem als voorronde met bijbehorende opmerkingen). 
Een andere toepassingsmogelijkheid van het competitiesysteem is bijvoorbeeld een interne 
clubcompetitie, dit omdat de factor tijd daar doorgaans geen rol van betekenis zal spelen. 
Ook de CEP, de Europese petanquefederatie, maakt gebruik van het competitiesysteem en wel 
tijdens de voorrondes van het EK voor beloftes. 
 
6.7. Verwerking 
Omdat het vaak verre van eenvoudig is om het eindklassement met de hand op te stellen – 
denk aan factoren als onderling resultaat en dergelijke – zijn competitiesystemen bij uitstek 
geschikt om verwerkt te worden op een computer.
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7  AFVALSYSTEMEN 
 
7.1  Basisprincipe en kenmerk 

Afvalsystemen (in het Frans: éliminations; knock-outsystemen) vormen de grootste en belang-
rijkste categorie met een keur aan varianten of combinaties daarvan. Voor wedstrijden in 
toernooivorm het meest geëigende systeem, hetzij onmiddellijk toegepast vanaf de eerste 
ronde, dus als hoofdsysteem, dan wel vanaf de eindrondes nadat er allereerst voorrondes 
hebben plaatsgehad. 
 
Het afvalsysteem, en dan in het bijzonder het directe of rechtstreekse afvalsysteem, kent een 
piramideachtige structuur. Dat wil zeggen, een opbouw naar een climax: de finale. In de loop 
van het toernooi vindt er een zodanige schifting plaats dat de winnaars steeds doorgaan naar 
de volgende ronde en de verliezers worden uitgeschakeld, worden geëlimineerd. Het aantal 
resterende equipes is dus steeds de helft van het aantal equipes in de ronde ervoor en er 
wordt net zolang doorgespeeld totdat er uiteindelijk één ongeslagen winnaar is overgebleven. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de duur van het toernooi altijd afhankelijk zal zijn van het aantal deel-
nemers. Of anders gezegd, het aantal te spelen rondes (partijen) is rechtstreeks afhankelijk van 
het aantal deelnemende equipes. 
 
Zie daartoe onderstaande tabel: 
 
2 equipes: 1 ronde (2 = 21) 
3 of 4 equipes: 2 rondes (4 = 22) 
5 tot en met 8 equipes: 3 rondes (8 = 23) 
9 tot en met 16 equipes: 4 rondes (16 = 24) 
17 tot en met 32 equipes: 5 rondes (32 = 25) 
33 tot en met 64 equipes: 6 rondes (64 = 26) 
65 tot en met 128 equipes: 7 rondes (128 = 27) 
129 tot en met 256 equipes: 8 rondes (256 = 28) 
Enzovoort. 
 
Het voornaamste kenmerk van het afvalsysteem is dat het via een minimum aantal partijen 
(lees: wedstrijdrondes of speelrondes) tot de uiteindelijke — ongeslagen — toernooiwinnaar 
leidt. Van alle wedstrijdsystemen is het de snelste en meest efficiënte procedure en om die 
reden bij uitstek geschikt, hetzij in zijn basisvorm of anders in een van de talrijke varianten, 
voor eendaagse toernooien. 
Aangezien afvalsystemen genadeloos zijn voor de verliezende equipes — vandaar ook de term 
knock-out — wordt het in zijn meest zuivere vorm zelden toegepast. Meestal gaan er voorron-
des met een herkansingsmogelijkheid (zie hoofdstuk 12, Afvalsystemen met voorrondes) aan 
vooraf en worden er parallel aan het hoofdtoernooi één of meerdere troosttoernooien geor-
ganiseerd voor de afgevallen teams. 
 
7.2  Zaken van belang 
 
Voordat de meest voorkomende varianten van het afvalsysteem worden besproken (waarbij 
tevens de afzonderlijke varianten getoetst zullen worden aan de in hoofdstuk 2 genoemde 
basisprincipes), is het allereerst van belang een aantal essentiële zaken die bij het toepassen 
ervan aan de orde komen - in welke vorm dan ook - de revue te laten passeren. 
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Het gaat om de navolgende zaken: 
 

 de loting; 

 de cadrage; 

 het plaatsen van equipes. 
 
Gezien het grote belang van bovenstaande zaken zullen er – alvorens de verschillende vormen 
afvaltoersystemen te bespreken – aparte hoofdstukken aan worden gewijd. 
 
7.3. Slotopmerking 
 
Zoals eerder is opgemerkt, zijn systemen waarvan de kern wordt gevormd door directe elimi-
natie, bij uitstek geschikt voor wedstrijdspelers. En wel om de reden dat knock-outsystemen 
op de lange duur leiden tot een verbetering van het spelniveau. Omdat verlies – ten minste – 
uitschakeling in het hoofdtoernooi betekent, moeten de spelers voortdurend scherp zijn en 
mogen ze niets laten liggen. Niet alleen iedere partij telt, maar ook iedere werpronde en zelfs 
iedere te spelen boule. Als gevolg van de hardere competitie is voortdurende waakzaamheid 
geboden, iets dat alleen maar gunstig kan zijn voor de versterking van een grotere mentale 
weerbaarheid en de verhoging van het spelpeil in algemene zin.
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8  DE LOTINGSPROCEDURE 

8.1  Inleiding 

Een noodzakelijk gegeven binnen het afvalsysteem (en zoals we al gezien hebben in feite bin-
nen elk systeem, maar in het bijzonder geldt dit voor het afvalsysteem) is de loting. Door mid-
del van de loting wordt bepaald welke equipes in een ronde tegen elkaar zullen uitkomen. 
 
Loting voor een afvalsysteem kan in principe op twee manieren geschieden: 
 

 eenmalige loting vooraf voor het gehele toernooi; 

 meervoudige loting voor iedere afzonderlijke ronde. 
 
8.2  Eenmalige loting vooraf 
 
Bij deze wijze van loting ontvangen alle deelnemende equipes door middel van het lot een vast 
nummer per equipe (vergelijkbaar met de loting bij competitiesystemen). Dit nummer corres-
pondeert vervolgens met het nummer op het wedstrijd(afval)schema. 
In de eerste ronde van het toernooi speelt nummer 1 tegen nummer 2, nummer 3 tegen 
nummer 4, 5 tegen 6, enzovoort. 
In de tweede ronde speelt de winnaar van de partij 1-2 tegen de winnaar van partij 3-4, die 
van partij 5-6 tegen 7-8, enzovoort. 
In de derde en volgende rondes herhaalt de procedure zich op vergelijkbare wijze. 
 
Het mag duidelijk zijn dat bij deze manier van loten het verloop van het gehele toernooi vanaf 
de eerste ronde vastligt. Dit houdt dus ook in dat de deelnemende equipes, op grond van de te 
verwachten resultaten, een prognose kunnen maken wie in de volgende rondes hun tegen-
standers zullen zijn. Door sommigen wordt dit als prettig ervaren, door anderen echter als een 
last. Een bezwaar zou kunnen zijn dat de spelers zich in hun achterhoofd al te veel bezig hou-
den met hun potentiële tegenstander in de volgende ronde in plaats van zich volledig te con-
centreren op de tegenstander die hen eerst wacht. Om diezelfde reden vinden in de eindfase 
van de wereldkampioenschappen petanque de lotingen juist níet vooraf plaats. Dit opdat de 
spelers zich tijdens hun pauze tussen twee rondes door onbekommerd kunnen ontspannen, 
zonder al te veel zorgen aan hun hoofd met betrekking tot hun volgende tegenstander. 
 
Eenmalige loting vooraf is zeer gebruikelijk in de tenniswereld. Het heeft hoe dan ook als be-
langrijk voordeel dat de wedstrijdleiding tijdens het toernooi niet belast wordt met het ver-
richten van lotingen. Het vermeende voordeel van tijdwinst, vaak aangevoerd als argument 
voor deze wijze van loting, is echter niet aan de orde. Verderop in dit hoofdstuk zal dat worden 
aangetoond. 
Vaak vindt de loting op zijn laatst plaats op de avond vóór het toernooi, waardoor de wed-
strijdschema's van te voren kunnen worden opgesteld. Een nadrukkelijke voorwaarde is dan 
wel dat alle deelnemende equipes geruime tijd, dat wil zeggen ten minste één tot twee dagen 
voor aanvang van het toernooi bekend moeten zijn. 
Voorbeelden van een schema of rooster die u voor deze wijze van loting kunt gebruiken, kunt 
u achter in deze handleiding als bijlage aantreffen (bijlage 2; deze scorelijst is universeel bruik-
baar). 
 
Een totaalaanpak – en niet alleen voor wat betreft het onderdeel loting – biedt het Marok-
kaanse afvalschema. Zie hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema. 
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8.3  Loting voor iedere afzonderlijke speelronde 
 
Deze methode van loting brengt uiteraard met zich mee dat de wedstrijdleiding nu wel belast 
wordt met het verrichten van - tussentijdse - lotingen. Om die reden zal het in dit geval dus 
van belang zijn dat de wedstrijdleiding uit meerdere personen bestaat, zeker als het om grote 
toernooien gaat. 
Een voordeel bij deze wijze van loting is dat de equipes van te voren niet bekend zijn met hun 
potentiële tegenstanders in de volgende ronde(s). Daardoor kunnen zij zich volledig concentre-
ren op de tegenstander die tegenover hen staat en pas daarna, na winst, op de volgende. 
 
In tegenstelling tot wat op het eerste gezicht verwacht zou mogen worden, hoeft deze wijze 
van loting geen nodeloos tijdverlies te betekenen. De lotingen vinden immers niet plaats na 
afloop van iedere speelronde - dus wanneer alle partijen uit die ronde beëindigd zijn - doch al 
tijdens die speelronde. Echter, anders dan verwacht zou worden, wél aan de hand van de re-
sultaten uit die ronde. 
Vrijwel bij alle grote en belangrijke toernooien en kampioenschappen in Frankrijk wordt deze 
lotingsprocedure toegepast. In de loop der jaren zijn de Franse petanquespelers daar zeer ver-
trouwd mee geraakt; een procedure die echter wel enige voorbereiding vergt van de zijde van 
de organisatoren. 
 
8.3.1  Tussentijdse loting voor iedere afzonderlijke speelronde 
 
De procedure van tussentijdse lotingen laat zich het gemakkelijkst uitleggen aan de hand van 
een uitgebreid voorbeeld, waarbij gemakshalve zal worden uitgegaan van een deelnemersveld 
van 32 equipes. Met betrekking tot hiervan afwijkende deelnemersaantallen (dat wil zeggen 
aantallen die niet een macht van 2 zijn) zal uitvoerig worden ingegaan in hoofdstuk 9, Cadrage. 
 
Alle deelnemende equipes ontvangen bij deze wijze van loting een equipenummer: een num-
mer dat kan variëren van 1 en 32. De toekenning van deze nummers hoeft ditmaal niet via 
loting te geschieden. Volstaan kan worden met een lijst op alfabetische volgorde of desnoods 
op volgorde van inschrijving. Het meest praktisch is echter een deelnemerslijst op alfabetische 
volgorde, onder andere met het oog op publicatie op het mededelingenbord om alle deelne-
mers op de hoogte te brengen van hun equipenummer en dat van hun tegenstanders. 
 
Om de lotingen goed te laten verlopen, zal gebruik worden gemaakt van partijnummers, dat 
wil zeggen dat iedere partij een eigen nummer krijgt. In het voorbeeld van 32 equipes zullen er 
dus 16 partijnummers zijn. 
 
Het is ook mogelijk om de partijnummers te laten samenvallen met de nummers (baannum-
mers) van de speelterreinen. Daarbij kan het echter voorkomen dat, nadat een partijnummer 
respectievelijk baannummer is toegekend, de bijbehorende baan nog niet vrij is. Er zal dan, 
gewacht moeten worden totdat de partij op die baan afgelopen is. Dit kan worden voorkomen 
door een zorgvuldige baanadministratie op te zetten. (zie hoofdstuk 16, Baanadministratie). 
Als er geen baanadministratie plaatsheeft, zal een vrije baankeuze de voortgang van het toer-
nooi dus bevorderen. 
 
Bij de lotingen zal gebruik worden gemaakt van lotingsschema's of lotingsdiagrammen, voor 
elke ronde één. Bruikbare voorbeelden hiervan, die u kunt overnemen ten behoeve van uw 
eigen toernooien, treft u aan in de bijlagen 4 tot en met 8. De eerste vier daarvan zijn al be-
drukt met partijnummers, de vijfde (bijlage 8) is blanco gelaten. 
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Diagram 2: voorbeeld van een lotingsschema of –diagram 

 
In bovenstaand voorbeeld (diagram 2) treft u de partijnummers – de grote cijfers 1 tot en met 
16 – in het midden van de rechthoekige vakjes aan. Elk van deze zestien rechthoekige vakjes, 
partijvakken geheten, correspondeert met een partij. Elk partijvak bestaat op zijn beurt weer 
uit twee driehoekige vakjes, equipevakken geheten. In deze equipevakken worden de equipe-
nummers als resultaat van de loting genoteerd. Zo speelt in partij 1 equipe 11 tegen equipe 17, 
in partij 2 equipe 7 tegen equipe 9, enzovoort. 
 
Hoe gaat de eigenlijke loting nu in zijn werk? Om dat te laten zien, zal gemakshalve worden 
uitgegaan van een speelronde ergens midden in het toernooi. 
Een partij is zojuist beëindigd en de winnaar, equipe A, komt zijn uitslag melden aan de wed-
strijdtafel. Daarbij dient hij tegelijkertijd een lotnummer te trekken. Dit nummer correspon-
deert met een van de partijnummers op het schema voor de volgende ronde. Vervolgens 
wordt het equipenummer van A ingevuld in één van de bijbehorende en nog lege equipevak-
ken op dat schema. Indien het andere equipevak van het gelote partijvak ook nog blanco is, 
gaat het lotnummertje terug in de zak met loten. Later, in de loop van de speelronde, zal dat 
nummer een tweede maal getrokken worden, ditmaal door een nu nog onbekende equipe X. 
In de tussentijd zal equipe A enig geduld moeten betrachten. Zodra het betreffende partijnum-
mer tweemaal getrokken is, is de partij van equipe A tegen equipe X vastgesteld en kan deze 
partij van start gaan. Het lotnummer gaat nu uiteraard niet wéér terug in de zak met loten. 
 
In de loop van de speelronde worden alle partijvakken en bijbehorende equipevakken op ver-
gelijkbare wijze voorzien van equipenummers. Op het moment dat de winnaar van de laatste 
partij van de lopende speelronde zich heeft gemeld en een lotnummer heeft getrokken, is de 
loting voor de volgende ronde in zijn geheel voltooid. Op dat moment zijn, althans in principe, 
alle partijen in de nieuwe ronde van start gegaan en is er dus geen kostbare tijd verloren ge-
gaan met tijdrovende lotingsprocedures. In feite is deze wijze van loten een voortdurende lo-
ting en er hoeft alleen gewacht te worden totdat de tegenstander van de volgende ronde be-
kend is; dat laatste blijft nu eenmaal onvermijdelijk. 
 
Enige discipline van de zijde van de deelnemende equipes is bij deze procedure op zijn plaats: 
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de deelnemers dienen er zich met enige regelmaat van te vergewissen of hun volgende tegen-
stander al bekend is. Overigens kan een goede geluidsinstallatie van nut zijn door van tijd tot 
tijd de partijen die van start kunnen gaan om te roepen! 
Van belang is verder dat met een dubbele set lotnummers gewerkt wordt. Sommige partijen 
kunnen immers zeer snel beëindigd zijn, terwijl andere daarentegen aanmerkelijk langer du-
ren. Daarom is het niet ondenkbaar dat een bepaalde partij ruim op het schema voor ligt. Door 
nu gebruik te maken van een tweede set lotnummers (met uiteraard het halve aantal num-
mers ten opzichte van de ronde ervoor), kan onmiddellijk verder worden gegaan met de loting 
voor de daaropvolgende ronde. In een dergelijk geval is het uiteraard onvermijdelijk dat de 
wachttijd van de zich zojuist gemelde equipe tamelijk lang kan zijn. 
 
De in deze paragraaf beschreven procedure kan op vergelijkbare wijze worden toegepast in-
dien er voor de verliezende equipes een troosttoernooi is georganiseerd. 
In dat geval dienen ook deze equipes na afloop van hun wedstrijden een partijnummer te trek-
ken. Hun gegevens worden vervolgens bijgewerkt op afzonderlijke lotingsschema’s in een an-
dere kleur. 
 
Het is ook mogelijk om de loting volgens de hierboven beschreven procedure, althans voor de 
eerste ronde, op een eerder tijdstip te doen plaatsvinden. Bijvoorbeeld op de avond vóór het 
toernooi of zelfs nog vlak ervoor. In het laatste geval trekken de deelnemers zelf hun partij-
nummer. Een betere garantie dat er een eerlijke loting plaatsvindt, kan nauwelijks gegeven 
worden. Noodzakelijk is dan natuurlijk wel dat het deelnemersaantal exact bekend is op het 
moment dat met de loting begonnen wordt. 
Door de loting onmiddellijk voor aanvang van het toernooi te verrichten, en dus niet op de 
avond tevoren, ontstaat de mogelijkheid om tot op het allerlaatste moment equipes in te 
schrijven. Dit geeft meer flexibiliteit. Een niet onbelangrijk gegeven. Zodra de loting eenmaal 
begonnen is, kunnen uiteraard geen nieuwe equipes meer worden ingeschreven. 
Door pas op de wedstrijddag zelf te loten, kan ook optimaal worden ingesprongen op onver-
hoopt niet aanwezige equipes. Equipes die zich niet vóór het tijdstip van de loting bij de wed-
strijdtafel hebben gemeld (of telefonisch hebben doorgegeven dat ze verlaat zijn, bijvoorbeeld 
wegens verkeershinder), kunnen gevoeglijk als niet aanwezig worden beschouwd en doen 
daarom ook niet mee aan de loting. Indien die loting echter de avond tevoren plaats zou heb-
ben gehad, kan het toernooiverloop ernstig verstoord worden door equipes die zonder zich te 
hebben afgemeld niet komen opdagen. 
Een minder ervaren wedstrijdleiding is meer gediend met loting op de avond van tevoren, en 
met het achter de hand houden van één of twee reserve-equipes (indien de inschrijvingspro-
cedure dit toelaat). 
 
8.3.2  Tips van belang 
 
Niet vergeten dient te worden dat, in alle gevallen waarbij de lotingen geschieden volgens bo-
venstaande procedure, de equipenummers onmiddellijk na het melden van de uitslag geno-
teerd moeten worden in de desbetreffende equipevakken van het lotingsschema van de vol-
gende ronde. Verzuim van dat laatste zal onherroepelijk tot een vrijwel onontwarbare kluwen 
leiden! 
 
Daarnaast is het ook raadzaam in de schema's van de ronde die nog aan de gang is, op eniger-
lei wijze aan te geven (bijvoorbeeld door middel van een groene streep door het nummer van 
de winnaar en een rode door dat van de verliezer), dat de equipes daadwerkelijk ingeloot (of 
ingedeeld) zijn voor de volgende ronde. Hierdoor verkrijgt u tevens een goed overzicht van het 
verloop van iedere ronde en kunt u langdurige partijen onmiddellijk traceren via hun partij- 
respectievelijk baannummers. 
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Ten behoeve van de eindfase van het toernooi is het praktisch om een afvalschema (bijlage 3) 
te gebruiken. Dit schema kan worden toegepast vanaf de zestiende finale (32 resterende equi-
pes). Voor de zestiende finale dienen de partijen genummerd te worden van 1 tot en met 16, 
voor de achtste finale van 1 tot en met 8, enzovoort. In het geval van een troosttoernooi zijn 
deze cijfers respectievelijk 17 tot en met 32, 9 tot en met 16, enzovoort. 
Bovenbedoelde cijfers kunt u zelf van te voren invullen waardoor deze schema's zowel voor 
het hoofdtoernooi als voor het troosttoernooi te gebruiken zijn. 
 
8.4  Slotopmerking 
 
Ondanks alles wat eerder is gezegd met betrekking tot een loting geruime tijd voor aanvang 
van het toernooi, bijvoorbeeld op de avond ervoor, verdient loting op de dag zelf, dus kort 
voor aanvang van het toernooi, verreweg de voorkeur. Wanneer het gaat om de loting voor 
uitsluitend de eerste ronde of voor een indeling in poules, hoeft dat niet veel tijd te kosten: 
hooguit 15 à 20 minuten (met gebruikmaking van een computer met printer en een geschikt 
lotingsprogramma zelfs nog minder; zie ook hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema). De ar-
gumenten voor een dergelijk laat lotingstijdstip zijn al eerder aangegeven.
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9  CADRAGE 
 
9.1  Inleiding 
 
Naast het element van de loting is de cadrage een ander noodzakelijk en dus onmisbaar gege-
ven bij afvalsystemen. 
In hoofdstuk 7 is het principe van het afvalsysteem behandeld: na iedere ronde wordt het 
deelnemersaantal gehalveerd. Indien bij aanvang van het toernooi het aantal deelnemers nu 
exact gelijk zou zijn aan een macht van twee (dus 4, 8, 16, 32, 64 enzovoort), zou er aan het 
einde van het toernooi automatisch nog slechts één ongeslagen equipe overblijven. Helaas 
zullen die deelnemersaantallen in de praktijk slechts zelden voorkomen. Bij ieder ander aantal 
(bijvoorbeeld 40, 62, 77, enzovoort) zal vroeg of laat de situatie ontstaan dat er een oneven 
aantal equipes overblijft. Door middel van een cadrageronde kan een dergelijke ongewenste 
situatie op eenvoudige wijze voorkomen worden. 
 
Het doel van de cadrageronde is om het aantal equipes terug te brengen tot een macht van 
twee. 
 
Aan de hand van een voorbeeld zal dit verduidelijkt worden.  
Laten we ervan uitgaan dat het toernooi is gestart met 81 equipes. De dichtstbijzijnde macht 
van twee onder het getal 81 is 64. Om het aantal van 81 te herleiden tot 64 dienen er 

17 equipes (81  64) af te vallen. Dit wordt bereikt door 34 equipes (2  17) cadragepartijen te 
laten spelen. Deze 17 partijen leveren 17 winnaars en 17 verliezers op. De overige 47 equipes 

(81  32) behoeven dus niet te spelen en gaan, via een vrije ronde, rechtstreeks over naar de 
volgende ronde. Samen met de 17 cadragewinnaars levert dat de gewenste 64 equipes op. 
Door middel van loting wordt vastgesteld welke equipes cadragepartijen moeten spelen en 
welke worden ‘vrijgeloot’, vandaar de term vrijloting. In het Engels heeft men het over een 
bye, in het Frans over een office of een blanc. 
 
Omdat equipes die een vrije ronde hebben gekregen lichtelijk bevoordeeld zijn, is het noodza-
kelijk de cadrageronde zo vroeg mogelijk in het toernooi te doen plaatsvinden. Doorgaans zal 
dat in de eerste, tweede of derde ronde zijn. 
 
Al naar gelang de wijze van loting (vooraf voor het gehele toernooi of vóór iedere ronde af-
zonderlijk) kan een cadrage op verschillende manieren worden toegepast. 
 
9.2  Cadrage bij eenmalige loting vooraf 
 
Indien de loting plaatsvindt voorafgaand aan het toernooi, moet bij het opstellen van het wed-
strijdschema steeds rekening gehouden worden met een eventueel noodzakelijke cadrageron-
de. Dat kan door gebruik te maken van zogenaamde open plaatsen in het wedstrijdschema (of 
scorelijst). Achter de nummers van deze open plaatsen worden dan geen equipenamen ge-
plaatst. 
Dit houdt in dat bij het opstellen van het wedstrijdschema altijd uitgegaan moet worden van 
een aantal equipes dat gelijk is aan de eerstvolgende macht van 2 (dus 8, 16, 32 enzovoort) 
boven het werkelijke aantal deelnemende equipes. De 'ontbrekende' equipes worden steeds 
aan de hand van een tabel (zie 9.2.1.) als eerste ingevuld op de open plaatsen. Pas daarna 
worden de ingeschreven equipes geloot. 
Wanneer een equipe tegen een 'open plaats' heeft geloot, betekent dat automatisch dat deze 
equipe zonder te spelen over gaat naar de volgende ronde. 
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9.2.1  Tabellen 
 
Zoals gezegd, in de regel dienen cadragepartijen vroeg in het toernooi plaats te vinden. Bij 
toernooien, waarbij gewerkt wordt met vaste wedstrijdschema's en de loting van te voren 
plaatsvindt, kunnen de cadragepartijen het beste plaatsvinden in de loop van de eerste of de 
tweede ronde. Afhankelijk uiteraard ook van het gekozen wedstrijdsysteem. Het vaststellen 
van de zogenaamde open plaatsen (bye in de tenniswereld, office in het Frans) gebeurt aan de 
hand van vaste tabellen. De open plaatsen worden op symmetrische wijze verdeeld over het 
wedstrijdschema. Dergelijke tabellen zijn onder andere te vinden op de website van de Konin-
klijke Nederlandse Lawn Tennis Bond: www.knltb.nl (het toernooireglement is te vinden en te 
downloaden via Toernooien, Regelgeving, Toernooireglement of met het zoekwoord Toernooi-
reglement). 
 
9.2.2  Tip van belang 
 
Onmiddellijk nadat de loting voor de cadrage heeft plaatsgehad, kan de loting voor de daarop-
volgende reguliere ronde geschieden. In het bovenstaande voorbeeld zal er dan een schema 
van 16 equipes (dus 8 partijnummers) nodig zijn. Of anders het afvalschema in bijlage 3 vanaf 
de achtste finales. Terwijl de cadragepartijen nog aan de gang zijn, kunnen de zeven vrijgelote 
equipes een nummer trekken voor de volgende ronde. Niet uitgesloten is dat al met enkele 
partijen in deze ronde kan worden begonnen. Zo niet, dan zal gewacht moeten worden totdat 
de winnaars van de cadragepartijen zich met hun uitslag hebben gemeld. 
 
9.3  Cadrage met gebruikmaking van het Marokkaanse afvalschema 
 
Een totaalaanpak – en niet alleen voor wat betreft het onderdeel cadrage – zonder gebruik te 
moeten maken van lastig te hanteren tabellen, biedt het Marokkaanse afvalschema. Zie daar-
toe hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema. 
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10  PLAATSING VAN EQUIPES 
 
10.1  Inleiding 
 
Een bijzonder gegeven binnen het afvalsysteem wordt gevormd door het verschijnsel plaat-
sing. In vele takken van sport, zoals tennis en tafeltennis, is plaatsing van deelnemers een 
normaal verschijnsel. De Engelse term voor een geplaatste loting is seeded draw en een seed is 
een geplaatste speler of team. In het Frans spreekt men van têtes de série. 
In de petanquewereld wordt plaatsing niet vaak toegepast. Zeker niet in het buitenland. Toch 
is het nuttig en interessant om er kennis van nemen. Indien u dat verkiest, kunt u dit hoofdstuk 
ook in zijn geheel overslaan. Veel wezenlijke informatie zult u er niet door missen. 
 
Plaatsing van equipes wil niets anders zeggen dan dat de sterkst geachte equipes op het wed-
strijdschema zoveel mogelijk uit elkaar worden gehouden. Met andere woorden: door plaat-
sing wordt voorkomen dat ze elkaar al in een vroegtijdig stadium van het toernooi zouden 
ontmoeten en dus uitschakelen. Zo zullen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst elkaar niet 
eerder dan in de finale treffen. 
Door plaatsing worden de sterkere equipes in de beginfase van het toernooi min of meer be-
schermd. Het is aan de toernooiorganisatie om te bepalen welke teams geplaatst worden. Bij-
voorbeeld op basis van eerder geleverde prestaties in toernooien of kampioenschappen, maar 
plaatsing op basis van een officiële ranglijst is uiteraard ook mogelijk. 
 
Over de argumenten voor en tegen plaatsing kan lang gediscussieerd worden. Een vereniging 
of instantie die een toernooi organiseert, zal zelf moeten uitmaken of plaatsing wenselijk is of 
niet. Sinds enige jaren kent de NJBB ranglijsten, waarbij de organiserende instanties de moge-
lijkheid hebben om teams te plaatsen. Het aantal te plaatsen teams is meestal een achtste 
deel van het totaal aantal deelnemers. Of anders gezegd, 4 teams op een deelnemersaantal 
van ten hoogste 32 teams, 8 teams bij ten hoogste 64 teams, enzovoort. 
 
Plaatsing van equipes kan in principe op twee manieren geschieden: 
 

 Op basis van een plaatsingslijst op volgorde van de veronderstelde speelsterkte van de 
equipes. 

 Op basis van veronderstelde onderlinge gelijkheid, dus zonder onderscheid te maken in de 
onderlinge speelsterkte van de te plaatsen teams. 

 
In het eerste geval – en voor het gemak uitgaande van acht te plaatsen equipes – zullen deze 
teams op een zodanige wijze over de plaatsingsnummers worden verdeeld dat de nummers 1 
en 2 elkaar niet eerder dan in de finale zullen treffen (hetzelfde geldt uiteraard ook voor de 
nummers 3 en 4, de nummers 5 en 6 en de nummers 7 en 8). De nummers 1 en 3 (of 4) treffen 
elkaar niet eerder dan in de halve finale en de nummers 1 en 5 (of 6, 7 en 8) niet eerder dan in 
de kwartfinale. Vergelijk de plaatsing voor het Wimbledon-tennistoernooi, waarbij de ge-
plaatste spelers op basis van hun plaatsingsnummer zo lang mogelijk uit elkaar worden gehou-
den op het toernooischema. 
 
In het tweede geval wordt er géén onderscheid op basis van speelsterkte gemaakt tussen de te 
plaatsen equipes en zal een willekeurige loting bepalen welke plaatsingsnummers worden toe-
gewezen aan deze equipes. In het geval van acht te plaatsen equipes zullen deze elkaar niet 
eerder treffen dan in de kwartfinale. 
 
N.B. De term ‘plaatsen’ kent – buiten de speltechnische betekenis: een boule plaatsen – twee 
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betekenissen. Allereerst kan ‘geplaatst worden’ of ‘zich plaatsen’ betekenen zich kwalificeren 
voor of overgaan naar een volgende ronde. Verdergaan in het toernooi dus. En de tweede be-
tekenis van plaatsen is zoals in dit hoofdstuk wordt bedoeld: tijdens de loting op een be-
schermde plaats worden gezet. Uit de context van de te behandelen onderwerpen zal het ech-
ter volstrekt duidelijk zijn of het om de ene of de andere betekenis gaat. 
 
10.2  Procedure 
 
In hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema, zal nader op het onderwerp plaatsing en de toe te 
passen procedures worden ingegaan.
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11  AZ: Directe afvalsystemen zonder voorrondes 
 
11.1  Inleiding 
 
Allereerst volgt nu een opsomming en beschrijving van een aantal afvalsystemen. Afhankelijk 
van het gekozen systeem zal verlies in het ene geval tot definitieve uitschakeling voor het ver-
dere toernooi leiden en in andere gevallen slechts tot uitschakeling voor één der hoofdprijzen. 
Als dat laatste het geval is, zal een equipe die in het beginstadium van het toernooi verliest, 
niet onmiddellijk naar huis worden gestuurd. 
Alle in dit hoofdstuk genoemde varianten, met uitzondering van het Zwitsers systeem en als er 
sprake is van cadrage, voldoen aan de in hoofdstuk 2 beschreven basisprincipes. 
 
 

11.2   AZ-1: Afvaltoernooi met directe eliminatie (knock-out) 
 
11.2.1 Kenmerk 
 
De winnaars van iedere partij gaan door naar de volgende ronde, de verliezers zijn onmiddellijk 
uitgeschakeld en kunnen niet langer meer aan het toernooi deelnemen (directe eliminatie, in 
het Frans élimination directe). Het is de meest rechtlijnige en principiële vorm van het afvalsys-
teem en is vanwege de zeer grote kans op vroegtijdige uitschakeling (iedere ronde immers 
50%) weinig spelersvriendelijk. Om die reden wordt deze hoofdvariant zelden toegepast voor 
de volledige duur van een toernooi. 
Indien het deelnemersaantal bij aanvang niet gelijk is aan een macht van twee (dus niet gelijk 
aan 8, 16, 32, 64, enzovoort), dan is een extra cadrageronde noodzakelijk. 
 
11.2.2  Toepassingsmogelijkheden en toepassingen 
 
De eerste toepassingsmogelijkheid is natuurlijk dit systeem te gebruiken voor een volledig 
eendaags toernooi, hoewel het niet, zoals eerder al is opgemerkt, niet spelersvriendelijk is. 
Verder als eindfase in een toernooi nadat eerder op enigerlei wijze schiftingen (zie hoofdstuk 
12, Afvalsystemen met voorrondes) hebben plaatsgehad. 
 
Als toepassingen kunnen worden vermeld: Le Mondial La Marseillaise à Pétanque, elk jaar in 
de eerste helft van juli in Marseille met meer dan 4000 (!) deelnemende triplettes, de jaarlijkse 
Mondial van Millau (half augustus) en daarnaast vele andere grote toernooien (Grand Prix en 
Nationaux) in Frankrijk. 
 
 

11.3  AZ-2: Afvaltoernooi met twee eindtoernooien A en B 
 
11.3.1  Kenmerk 
 
De verliezende equipes in de eerste ronde zijn weliswaar uitgeschakeld voor de hoofdprijzen, 
maar kunnen desondanks een nieuwe kans wagen in het troost- of B-toernooi (in Frankrijk 
moet voor deelname aan een troosttoernooi, consolante geheten, meestal opnieuw inge-
schreven en betaald worden).  
Opgemerkt dient te worden, dat het probleem zich kan voordoen dat equipes zich bewust la-
ten uitschakelen voor het hoofdtoernooi om in een onderliggend toernooi een grotere kans te 
maken op een prijs. Om dit tegen te gaan zou het toernooi kunnen worden opgesplitst in twee 
verschillende toernooien: een voor wedstrijdspelers en een voor recreatiespelers. Maar uiter-
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aard met dien verstande dat dit van te voren is bekend gemaakt. 
Doorgaans zal het troosttoernooi eveneens worden voortgezet via directe eliminatie. Een ne-
derlaag in de tweede ronde of later, zowel in het hoofd- als in het troosttoernooi, betekent 
uitschakeling. 
Deze variant is dus iets spelersvriendelijker dan de vorige, maar de helft van de deelnemende 
equipes zal slechts twee partijen kunnen spelen. 
 
Ook nu zal het meestal weer noodzakelijk zijn om een cadrageronde in te voegen. Deze cadra-
geronde kan dan op zijn vroegst plaatsvinden in de tweede ronde van het toernooi, omdat 
allereerst het deelnemersveld in twee helften gesplitst moet worden. 
De eerste ronde is dus een gewone halveringsronde. 
 
Aan de hand van een voorbeeld zal dit worden toegelicht. 
Laten we veronderstellen dat er zich 68 equipes hebben aangemeld voor het toernooi. Na de 
tweede ronde zijn er dan nog 34 equipes in het hoofdtoernooi en eveneens 34 in het troost-
toernooi. 
Via cadrage in zowel hoofd- als troosttoernooi, blijven er na de tweede ronde in beide toer-
nooien 32 equipes over. De vier verliezende equipes zijn uitgesloten van verdere deelneming. 
 
11.3.2  Toepassingsmogelijkheden en toepassingen 
 

Eendaagse toernooien. 
 
11.3.3  Verwerking 
 
Met gebruikmaking van een van de Marokkaanse afvalschema's (zie hoofdstuk 15, Marok-
kaans afvalschema) of eventueel met behulp van een computerprogramma. 
 
 

11.4  AZ-3: Afvaltoernooi met vier eindtoernooien A, B, C en D 
 
11.4.1  Kenmerk 
 
Een interessante, want zeer spelersvriendelijke, en in de praktijk uiterst bruikbare variant is de 
navolgende. 
 

De eerste ronde is een gewone halveringsronde zoals onder 11.3 beschreven. Vanaf dat mo-
ment is het toernooi verdeeld in een A- en een C-toernooi. 
Na de tweede ronde, die opnieuw een normale halveringsronde is, zowel in het A- als in het C-
toernooi, wordt het deelnemersveld in vier gelijke delen verdeeld: 
 

 het A- of hoofdtoernooi: de equipes die de eerste en de tweede ronde hebben gewonnen 
(code 11); 

 het B-toernooi: de equipes die de eerste ronde hebben gewonnen maar de tweede verlo-
ren (code 10); 

 het C-toernooi: de equipes die de eerste ronde hebben verloren en de tweede gewonnen 
(code 01); 

 het D-toernooi: de equipes die zowel de eerste als de tweede ronde hebben verloren (co-
de 00). 
 

Merk op dat het C-toernooi in feite het troosttoernooi is als onder 11.3 is beschreven. Het B- 
en D-toernooi zijn extra troosttoernooien, wat als consequentie heeft dat alle deelnemende 
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equipes ten minste drie partijen kunnen spelen. Daarom is dit systeem zo spelersvriendelijk. 
 
De cadrage vindt plaats in de derde ronde. 
 
11.4.2  Toepassingsmogelijkheden en toepassingen 

 
Eendaagse toernooien. De Nationale Kampioenschappen van de NJBB. 
 
11.4.3  Tip van belang 
 
Indien het om welke reden dan ook gewenst mocht zijn dat alle equipes ten minste vier partij-
en kunnen spelen, is het mogelijk om na de cadrageronde extra randtoernooien van bijvoor-
beeld elk acht of zestien equipes te organiseren, eventueel tegen hernieuwde betaling van een 
inleggeld.
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12  AV: AFVALSYSTEMEN MET VOORRONDES 
 
12.1. Inleiding 
 
Alle eerder beschreven afvalsystemen zijn in feite varianten met directe eliminatie. Verlies in 
een van de eerste rondes betekent onmiddellijke uitschakeling voor het hoofdtoernooi en dus 
voor de eindoverwinning of één der hoofdprijzen. 
Er bestaan echter ook varianten waarbij verlies, althans in de beginfase van het toernooi, nog 
geen definitieve uitschakeling voor het hoofdtoernooi hoeft te betekenen. Na het spelen van 
een aantal voorrondes (ook wel schiftings- of kwalificatierondes genoemd) plaatsen de equipes 
zich voor een van de eindrondes (of eindtoernooien). Deze eindrondes worden dan wél vol-
gens het afvalsysteem gehouden. 
 
Na afloop van de voorrondes, die uit ten minste twee partijen dienen te bestaan, worden de 
deelnemende equipes, op grond van de in die voorrondes behaalde resultaten, verdeeld over 
verschillende toernooien, bijvoorbeeld een A-toernooi, B-toernooi, C-toernooi, enzovoort (ten 
onrechte vaak A-poule, B-poule, enzovoort genoemd; om spraakverwarring te voorkomen is 
het beter om de term ‘poule’ uitsluitend te gebruiken bij voorrondes of bij langlopende com-
petities waar equipes in kleinere groepen – doorgaans respectievelijk van 4 of meerdere equi-
pes – worden ingedeeld). 
Indien, nadat de voorrondes beëindigd zijn, het aantal equipes in de afzonderlijke eindtoer-
nooien niet gelijk is aan een macht van twee, zal de eerstvolgende ronde een cadrageronde 
moeten zijn. 
 
12.2  Zin en nut van voorrondes 
 
Alvorens enkele voorrondesystemen te bespreken, zal allereerst worden ingegaan op de es-
sentie van het fenomeen voorrondes. 
In eerste instantie zijn voorrondes – en dat spreekt voor zich – bedoeld om een toernooi op te 
splitsen in meerdere afzonderlijke en parallel verlopende eindtoernooien. Of, anders gezegd: 
om een schifting af te dwingen. Echter, daarmee zijn we nog niet toe aan de essentie van het 
begrip voorrondes. Wat is die essentie dan wel? 
 
Welnu, voor iedere doorgewinterde petanquebeoefenaar zal het een bekend verschijnsel zijn 
dat de eerste fase van een toernooi niet zelden de moeilijkste is. Vaak is de dag nog jong of 
heeft men een tamelijk lange reis achter de rug. Of is men in het nadeel tegen plaatselijke 
teams die het terrein als hun broekzak kennen. Evenzovele handicaps die niet zelden tot 
vroegtijdig verlies en dus uitschakeling kunnen leiden. Een systeem met voorrondes biedt uit-
komst in dergelijke situaties, op voorwaarde echter dat één verloren partij niet tot onmiddel-
lijke uitschakeling voor het hoofdtoernooi leidt. Met andere woorden: eenmalig verlies in de 
beginfase van het toernooi hoeft niet fataal te zijn en daarom zijn deze varianten zeer spelers-
vriendelijk. 
 
Afvaltoernooien met voorrondes bieden dus een ingebouwde herkansingsmogelijkheid aan de 
deelnemende equipes. Daarom is dat herkansingsprincipe dan ook het meest wezenlijke as-
pect van voorrondes. Of anders gezegd, indien de organisator van een toernooi zijn keuze laat 
vallen op een systeem met voorrondes, dan dient dat in de allereerste plaats te zijn vanwege 
dat herkansingsprincipe. Sterker nog: voorrondes waarin die herkansingsmogelijkheid niet is 
ingebouwd, kun je nauwelijks zinvol noemen. 
De consequentie is natuurlijk wel dat de mogelijkheid tot herkansing extra tijd vergt aangezien 
er altijd ten minste één partij meer nodig zal zijn dan bij een afvaltoernooi zonder voorrondes. 
Alles heeft immers zijn prijs. De keuze voor (en van) een voorrondesysteem zal dus mede af-
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hankelijk zijn van het aantal deelnemende equipes en de beschikbare hoeveelheid tijd. 
 
 

12.3  AV-1: Afvaltoernooi met competitiesysteem als voorronde 
 
12.3.1  Kenmerk 
 
Door middel van loting worden groepen of poules van meestal vier equipes samengesteld. 
Volgens het onder categorie A beschreven competitiesysteem spelen de equipes uit een en 
dezelfde groep allemaal – meestal eenmaal – tegen elkaar. Op grond van de eindrangschikking 
in hun groepen worden de equipes ingedeeld voor de eindrondes: de nummers 1 en 2 voor het 
A-toernooi en de nummers 3 en 4 voor het B–toernooi. 
 
Een opsplitsing in vier eindtoernooien in plaats van twee (de nummers 1 voor het A-toernooi, 
de nummers 2 voor het B-toernooi, de nummers 3 voor het C-toernooi en de nummers 4 voor 
het D-toernooi) is niet correct. En wel om twee redenen. 
Allereerst omdat het dan voorbij gaat aan het eerder uiteengezette herkansingsprincipe. Daar-
naast is opsplitsing in vier eindtoernooien minder geschikt omdat het dan in feite zou neerko-
men op een afvalsysteem met hoofd- en troosttoernooi en twee complementaires. Maar dan 
lang zo economisch niet, want om tot een zelfde resultaat te komen – dus opsplitsing in vier 
afzonderlijke toernooien – moet er in dit geval wel één ronde meer worden gespeeld: drie in 
plaats van twee! 
Als men desondanks toch wenst te kiezen voor vier eindtoernooien, dan is de beste procedure 
om, na een aanvankelijke indeling in twee toernooien, de verliezers in de eerste ronde van het 
A- en het B-toernooi te laten overgaan naar een complementaire A en B. Uiteraard dient in dit 
laatste geval de cadrageronde één ronde uitgesteld te worden. 
 
Aan een competitiesysteem als voorronde kleven enkele tamelijk grote bezwaren. Allereerst is 
het verre van uitgesloten dat equipes hun wedstrijden in de groepen besluiten met een gelijk 
aantal overwinningen. Criteria zoals onderling resultaat of saldo moeten dan uitkomst bieden. 
Verder kan het competitiesysteem competitievervalsing in de hand werken, althans het sluit 
die niet volledig uit. Wat te denken bijvoorbeeld van een equipe die na twee van de drie wed-
strijden al is uitgeschakeld (bijvoorbeeld na tweevoudig verlies of bij een zeer slecht saldo) en 
door gebrek aan motivatie, of erger nog, uit kwader trouw zijn laatste partij verliest? Op een 
dergelijke wijze wordt zijn directe tegenstander onterecht bevoordeeld en een andere equipe 
onheus benadeeld. 
Verder kan zich, bij opsplitsing in twee eindtoernooien, de situatie voordoen dat de derde ron-
de er in het geheel niet meer toe doet. Bijvoorbeeld indien equipe A met inmiddels twee 
overwinningen op zak moet uitkomen tegen equipe B die nog geen enkele overwinning heeft 
behaald. Omdat A al verzekerd is van kwalificatie voor het hoofdtoernooi en B daar geen kans 
meer op heeft en veroordeeld is tot het troosttoernooi, zal de uitslag van deze partij van geen 
enkel belang meer zijn. 
 
12.3.2  Toetsing 
 
Zoals we in de vorige paragraaf al zagen, wordt in de voorrondes lang niet altijd voldaan aan de 
in hoofdstuk 2 behandelde basisprincipes. Afhankelijk van de wijze van kwalificatie (lees: 
voortzetting van het toernooi) ontbreekt soms de logica. Er kunnen immers partijen voorko-
men waarvan de uitslag al bij voorbaat niet meer van belang is. Ook de belangengelijkheid is 
niet altijd gegarandeerd. Aan het rechtvaardigheidsbeginsel wordt wel steeds voldaan. 
In de eindrondes van het toernooi (afvalsysteem) wordt uiteraard wel voldaan aan de basis-
principes. 
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Met betrekking tot het herkansingsprincipe is het goed op te merken, dat bij onmiddellijke 
opsplitsing in vier eindtoernooien er in de praktijk helemaal geen sprake is van herkansing. 
Herkansing moet immers worden gezien in relatie tot het hoofdtoernooi en niet tot het verder 
kunnen spelen in een B- of C-toernooi. 
Ook bij opsplitsing in twee eindtoernooien is er niet altijd sprake van een echte mogelijkheid 
op herkansing. Bijvoorbeeld in het geval waarbij er drie equipes met elk twee gewonnen par-
tijen ex aequo zijn geëindigd. Eén van de drie zal, op grond van het saldo, onherroepelijk moe-
ten afvallen. De herkansingsmogelijkheid blijkt dus tamelijk willekeurig te zijn en in elk geval 
hebben de equipes dit niet in eigen hand. Een barrage, zoals in het Franse poulesysteem (zie 
onder 12.4), zit er immers niet in. 
 
12.3.3  Toepassingen 
 
In het verleden in de beginfase van de wereldkampioenschappen, waarbij de nummers één en 
twee uit de voorrondegroepen zich kwalificeerden voor de volgende fase van het kampioen-
schap. Omdat er in het verleden bij het kampioenschap voor senioren meerdere malen compe-
titievervalsing in de derde ronde werd geconstateerd, is de FIPJP in 1997 overgestapt op een 
andere formule. Eerst naar het Franse poulesysteem en enkele jaren geleden naar het Zwitsers 
systeem (zie onder 12.7). 
 
 

12.4  AV-2: Afvaltoernooi met Franse poules als voorronde en twee eindtoernooien A 
en B 
 
Het Franse poulesysteem (in Frankrijk poules de quatre, poules van vier) kent de onder 12.3 
genoemde bezwaren niet (beslissing op basis van onderling resultaat of saldo of partijen die er 
niet meer toe doen) en sluit de mogelijkheid van competitievervalsing zo goed als volledig uit. 
De reden is simpel: alle equipes die nog spelen, hebben zelf nog kans op kwalificatie voor de 
volgende toernooifase. De gelijkheid van wederzijdse belangen is daarom in iedere partij voor 
de volle honderd procent gewaarborgd. Met andere woorden, in iedere partij staat er voor 
beide equipes iets op het spel, alle twee hebben ze er belang bij om te winnen. Een equipe die 
fraudeert, zal ook zichzelf benadelen! 
 
De Franse poule is afkomstig uit de wereld van de sport-boules (boule lyonnaise). De bedenker 
was de uit Lyon afkomstige Franse kampioen Clément Lafayette en het systeem werd voor het 
eerst toegepast tijdens het Franse kampioenschap in Niort in 1933. Later heeft ook de petan-
quewereld zich over het systeem ontfermd. 
 
12.4.1  Kenmerk 
 
In feite is het Franse poulesysteem een miniafvalsysteem met ingebouwde herkansingsmoge-
lijkheid. Eenmalige winst is niet voldoende voor kwalificatie, de eerste winstpartij dient altijd 
‘bevestigd’ te worden door een tweede. Daarnaast is verlies nog niet fataal, want door een 
daaropvolgende winstpartij kan een zogenaamde barrage (letterlijk een beslissingspartij, maar 
in feite gaat het om een herkansing) afgedwongen worden. (Het Franse woord voor herkansing 
is repêchage.) 
De nummers 1 en 2 uit de poules, met elk twee overwinningen op hun naam, kwalificeren zich 
voor de volgende toernooifase (hoofd- of A-toernooi) en de nummers 3 en 4, met elk twee 
nederlagen, zijn uitgeschakeld of worden verwezen naar het troosttoernooi of B-toernooi (zie 
ook de onder 12.5 besproken variant). 
Naar keuze van de organisator kan het toernooi verder worden uitgebreid met complementai-
res (complementaire A: verliezers hoofdtoernooi; complementaire B: verliezers troosttoer-
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nooi). De cadrageronde dient in dat laatste geval dan één ronde op te schuiven. 
 
12.4.2  Toetsing 
 
Aan de drie basisprincipes wordt volledig voldaan. 
 
12.4.3  Procedure 
 
Elke poule bestaat uit drie of vier equipes. De poules worden door middel van loting samenge-
steld. 
 
Eerste ronde: equipe A speelt tegen equipe B, C tegen D. 
Tweede ronde: de winnaars van de eerste ronde spelen tegen elkaar (winnaarsronde), zo 

ook de verliezers van de eerste ronde (verliezersronde). 
Derde ronde: de winnaar van de verliezersronde speelt tegen de verliezer van de win-

naarsronde (barrageronde). 
 
N.B. Het kan soms voorkomen dat, als gevolg van het resultaat in de eerste twee rondes, in de 
derde ronde equipes tegen elkaar moeten uitkomen die elkaar al in de eerste ronde ontmoet 
hebben. 
 
De eindstand in de poules is als volgt: 
 
nummer 1: de winnaar van de winnaarsronde (code 11); 
nummer 2: de winnaar van de barrage (code 101 of 011); 
nummer 3: de verliezer van de barrage (code 100 of 010); 
nummer 4: de verliezer van de verliezersronde (code 00). 
 
De nummers 1 en 4 hebben dus elk twee partijen gespeeld, de nummers 2 en 3 elk drie. 
 
Indien het totaal aantal deelnemende equipes niet gelijk is aan een veelvoud van vier, zullen 
enkele poules (ten minste één en ten hoogste drie) niet volledig bezet zijn. De niet bestaande 
equipe doet gewoon mee in de loting. Uitkomen tegen een zogenaamde open plaats levert 
dan een overwinning op zonder dat er gespeeld hoeft te worden. 
 
12.4.4  Bezwaren 
 
Een soms gehoord bezwaar tegen het Franse poulesysteem is de klacht van de ‘vrije ronde’ als 
gevolg van de barragepartijen. En soms is er zelfs sprake van twee vrije rondes, indien een 
equipe de ‘pech’ heeft daarna geen cadragepartij te hoeven spelen. Het is maar hoe je het 
bekijkt. Natuurlijk, één of meer rondes wachten alvorens verder te kunnen spelen is weinig 
bevorderlijk voor het ritme. Er vallen echter twee dingen over te zeggen. Geen enkel wed-
strijdsysteem is volmaakt, laat dat duidelijk zijn. Echter, gelet op de belangen die op het spel 
kunnen staan, dient echter altijd gekozen te worden voor systemen die het best aan de gestel-
de voorwaarden en eisen voldoen. Zeker wanneer we het over petanque als echte sportbeoe-
fening hebben. En spelers die bang zijn hun ritme kwijt te raken, doen er goed aan zich aan de 
zijkant van het terrein ‘warm’ te houden door zo nu en dan wat te trainen (en uiteraard zonder 
andere spelers tijdens hun partij te hinderen!). 
Daarnaast ligt er ook een taak voor de organisator om de wachttijden tot een minimum te be-
perken, onder andere door toepassing van uitgekiende lotingssystemen (zie hoofdstuk 8, Lo-
tingsprocedure) of door gebruik te maken van het slimme Marokkaanse afvalschema (zie 
hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema). Soelaas biedt ook de onder 12.5 besproken variant. 
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12.4.5  Toepassingen 
 
Uiteraard wordt het Franse poulesysteem ook in Frankrijk veelvuldig toegepast. Allereerst bij 
de Franse kampioenschappen. Nadat eerder in het jaar, of soms zelfs een jaar tevoren, de de-
partementale of ligue-kampioenschappen hebben plaatsgevonden als eerste schifting, vindt in 
de loop van het zomerseizoen gedurende een weekend het werkelijke kampioenschap plaats 
met, al naar gelang de categorie, 64, 128 of 192 equipes (in het verleden namen aan het Fran-
se triplettekampioenschap voor senioren 256 teams deel). De helft daarvan kwalificeert zich 
via poules voor de eindronde, die volgens het directe afvalsysteem verloopt. Daarnaast wordt 
het Franse poulesysteem ook regelmatig toegepast bij de officiële Franse nationale toernooien 
(Nationaux geheten). Bij de Nederlandse ranglijsttoernooien hebben de organiserende vereni-
gingen de keuze tussen een systeem volgens directe eliminatie (meestal met meerdere eind-
toernooien) of een systeem poules van vier, gevolgd door meerdere eindtoernooien volgens 
directe eliminatie. 
 
Bij de wereld- en Europese kampioenschappen worden Franse poules toegepast in de midden-
fase nadat er eerst voorrondes zijn geweest. Deze poules worden vervolgd met de kwartfina-
les, enzovoort. 
 
12.4.6  Verwerking 
 
Handmatig of geautomatiseerd met behulp van een computerprogramma. 
 
 

12.5  AV-3: Afvaltoernooi met Frans poules als voorronde en drie eindtoernooien A, 
B en C. 
 
Een interessante en spelersvriendelijke variant op het Frans poulesysteem is de navolgende. 
Zoals gezegd volgen er op Franse poules in de regel twee toernooien: het A-toernooi en het B-
toernooi. In deze variant komt daar een derde toernooi bij, het C-toernooi. De nummers l en 
de nummers 2 kwalificeren zich op de normale wijze voor het hoofdtoernooi, de nummers 3 
gaan naar het B-toernooi en de nummers 4, de equipes die hun beide eerste partijen verloren 
hebben, naar het C-toernooi. 
Aangezien de deelnemers in het C-toernooi niet meer afhankelijk zijn van de uitslag van de 
barrageronde, kan het C-toernooi onmiddellijk na de tweede partij van start gaan. Bovendien 
wordt er extra tijdwinst behaald doordat het C-toernooi slechts een kwart van het totaal aan-
tal deelnemers telt. Dat laatste geldt ook voor het B-toernooi, dat om die reden een ronde 
eerder afgelopen zal zijn dan het A-toernooi. Een mooie gelegenheid voor alle uitgespeelde 
deelnemers om als toeschouwer de halve finale en de finale van het A-toernooi bij te wonen! 
 
12.5.1  Verwerking 
 
Handmatig met gebruikmaking van een der Marokkaanse afvalschema's (zie hoofdstuk 15, 
Marokkaans afvalschema) of eventueel geautomatiseerd met behulp van een computerpro-
gramma. 
 

 
12.6  AV-4: Afvaltoernooi met integraal gelote partijen als voorronde 
 
12.6.1  Kenmerk 
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Bij deze variant bestaat de voorronde uit twee à vier partijen die van te voren op integrale wij-
ze zijn geloot, dat wil zeggen willekeurig en zonder rekening te houden met de behaalde resul-
taten. 
Afhankelijk van het aantal te spelen partijen in de voorrondes (meestal drie) kunnen de eind-
rondes worden opgedeeld in een aantal afzonderlijke toernooien, meestal twee à vier. Kwalifi-
catiecriteria voor deze toernooien zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: nul verliespartijen, één 
verliespartij, twee verliespartijen, enzovoort. 
 
Bij dit soort voorrondes moet rekening worden gehouden met drie zaken: 
 
1e. Er dient een voldoende aantal partijen (speelrondes) in de voorronde te worden gespeeld 

om een zo goed mogelijke spreiding van de equipes over de verschillende eindrondes te 
verkrijgen. Bij een gering aantal partijen in de voorronde bestaat de kans dat er nog een 
te groot aantal equipes ongeslagen is, waardoor het uitspelen van het toernooi tot één 
ongeslagen winnaar alsnog veel partijen zou vergen. 
Daarnaast is het, zij het theoretisch, mogelijk dat bij slechts twee partijen in de voorron-
de, alle equipes één partij gewonnen en één verloren hebben. Met andere woorden, dat 
er eigenlijk nog geen schifting heeft plaatsgehad en er een beroep op het saldo moet 
worden gedaan om alsnog een beslissing te forceren. Om die reden zouden er ten minste 
drie voorrondes gehouden moeten worden. De vraag is dan op zijn plaats of er dan niet 
beter voor een poule- of competitiesysteem (zie onder 12.3, 12.4 en 12.5) gekozen had 
kunnen worden. 

 
2e. Een ernstige handicap ten opzichte van de onder 12.3 (AV-1), 12.4 (AV-2) en 12.5 (AV-3) 

behandelde wedstrijdsystemen is dat nimmer van te voren exact kan worden vastgesteld 
hoeveel equipes in de voorrondes ongeslagen zullen blijven, dan wel één respectievelijk 
twee of meer verliespartijen zullen oplopen. 
Indien dat aantal niet 'gunstig' blijkt te zijn, met andere woorden geen macht van twee, 
dan is de enig juiste procedure het invoegen van een extra cadrageronde. Desnoods kan, 
om tijd te winnen, besloten worden deze cadragepartijen slechts tot 11 punten te laten 
spelen. De winnaars van de cadrages kwalificeren zich tezamen met de vrijgelote equipes 
voor de volgende ronde. De verliezers zijn uitgeschakeld. 
Een ingreep om ongeslagen equipes in een dergelijk geval op grond van hun lagere saldo 
uit te sluiten van kwalificatie naar het A-toernooi en hen feitelijk te degraderen naar het 
B-toernooi is in strijd met het rechtvaardigheidsbeginsel en behoort dus niet in overwe-
ging genomen te worden. Aan de andere kant: bij een tekort aan ongeslagen equipes is 
het iets minder bezwaarlijk om dat aantal aan te vullen tot de gewenste macht van twee 
bereikt is. 
Veronderstel bijvoorbeeld dat er na de voorrondes dertien equipes ongeslagen zijn geble-
ven. Dit aantal zou aangevuld kunnen worden met drie equipes met het hoogste algeme-
ne saldo uit de groep met één verliespartij. Aldus is er achteraf een herkansingsmogelijk-
heid in de voorrondes ingebouwd. Uit sportief oogpunt is bovenstaande ingreep weinig 
elegant, omdat het saldo dan de doorslaggevende factor is en dat zou beperkt moeten 
blijven tot competitiesystemen (of, als allerlaatste criterium, bij het Zwitsers systeem; zie 
onder 12.7). Het invoegen van een extra cadrageronde is echter de meest zuivere ingreep. 

 
3e. In het geval van een oneven aantal equipes, betekent een vrijloting een uitslag van 13-6. 

Geen enkel team mag tijdens de voorrondes tweemaal een vrijloting krijgen. 
 
12.6.2  Toetsing 
 
Gezien de hierboven aangeduide bezwaren kan eigenlijk niet gesproken worden van een in-
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zichtelijkheidsbeginsel. Aan het rechtvaardigheidsbeginsel wordt slechts voldaan als alle onge-
slagen equipes naar het hoofdtoernooi overgaan. Van gelijkheid van belangen is in de voor-
rondes in het geheel geen sprake. 
Slechts ingeval van een voldoende groot aantal partijen in de voorrondes (ten minste drie of 
vier) en bij een opsplitsing in twee eindtoernooien, is er soms sprake van een mogelijkheid tot 
herkansing (de belangrijkste overweging om voor voorrondes te kiezen!). Maar zeker is dat 
nooit. In alle andere gevallen zal één verliespartij vrijwel altijd tot uitsluiting voor het hoofd-
toernooi leiden. 
Een ander groot bezwaar van de in de deze paragraaf beschreven variant wordt gevormd door 
de onvermijdelijk lange wachttijden voordat er kan worden overgegaan tot de eindrondes. 
Omdat, zoals al eerder is gesteld, het exacte aantal equipes per afzonderlijk eindtoernooi van 
te voren niet is vast te stellen – dit in tegenstelling tot de onder 12.3, 12.4 en 12.5 behandelde 
varianten – kan pas met de loting voor de eindrondes worden begonnen nadat de laatste partij 
uit de voorrondes afgelopen is. 
 
12.6.3  Toepassingsmogelijkheden 
 
Toernooien met een voornamelijk recreatief karakter. 
 
12.6.4  Verwerking 
 
Na de voorrondes handmatig, bijvoorbeeld met gebruikmaking van een der Marokkaanse af-
valschema's (zie hoofdstuk 15, Marokkaans afvalschema), of eventueel met een computerpro-
gramma. 
 
 

12.7  AV-5: Afvaltoernooi met Zwitsers systeem als voorronde 
 
12.7.1  Kenmerk 
 
Het Zwitsers systeem dateert van rond 1900 en is afkomstig uit de wereld van de denksporten 
en werd voor het eerst toegepast in Zürich in Zwitserland. Vandaar de naam. Het is een slimme 
mix tussen een groepensysteem (halve competitie) en een afvalsysteem (directe eliminatie of 
knock-out). 
Aangezien er vele varianten van het systeem bestaan, wordt in deze handleiding de procedure 
besproken zoals die tijdens de voorronden van de wereld- en Europese kampioenschappen 
petanque wordt toegepast. 
 
12.7.2  Procedure 
 
Voor de eerste ronde vindt er een gewone en integrale loting plaats, waarbij indien gewenst 
een aantal teams geplaatst kan worden om te voorkomen dat deze elkaar onmiddellijk treffen. 
Vanaf de tweede ronde komen uitsluitend teams met een gelijk resultaat tegen elkaar uit. 
Voor de derde ronde loten tegen elkaar: teams met twee gewonnen partijen, teams met één 
gewonnen en één verloren partij en ten slotte teams die nog geen partij hebben gewonnen. 
Aan het einde van een van te voren vastgesteld aantal rondes – bij wereldkampioenschappen 
vijf – wordt een klassement opgesteld aan de hand van het resultaat, dus op basis van het aan-
tal gewonnen en verloren partijen. Het toernooi kan daarna worden vervolgd met rechtstreek-
se eliminatie. 
Van te voren dient ook te worden vastgesteld hoeveel teams zich kwalificeren voor de eind-
ronde. Doorgaans is dat tussen een kwart en de helft van het aantal deelnemende teams. 
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Van belang is ook dat één verliespartij – of in sommige gevallen meer dan één – in de beginfa-
se van het toernooi nog geen uitschakeling voor het hoofdtoernooi hoeft te betekenen. Het 
gaat er in eerste instantie immers om een – zij het zo zuiver mogelijke – eerste ruwe schifting 
te bewerkstelligen. 
 
Het systeem wordt in zijn geheel bij voorkeur op de computer uitgevoerd volgens de volgende 
principes:  
 

 Eerste ronde: integrale loting tussen alle deelnemende teams, waarbij teams geplaatst 

kunnen worden om te voorkomen dat ze elkaar ontmoeten (bij WK's en EK's gaat het om 

de acht kwartfinalisten van het voorgaande kampioenschap en, in geval van ontbrekende 

teams of doublures, de winnaars of finalisten van de Coupe des Nations). 

 

 Volgende rondes: teams met een gelijk aantal gewonnen partijen loten tegen elkaar. In 

geval van een oneven aantal teams wordt deze groep aangevuld door het beste team uit 

de volgende groep. 

 

 Aan het eind van de kwalificatierondes wordt een klassement opgesteld op basis van het 

aantal overwinningen en vervolgens, in het geval van teams met een gelijk aantal over-

winningen – iets dat zich vast en zeker zal voordoen – op basis van de kwaliteit van de te-

genstanders die door deze teams zijn verslagen. (Dus min of meer zoals bij het schaken 

gebeurt op basis van ELO-punten). 

 

 Zodra het definitieve klassement is opgemaakt, verlopen de volgende partijen tot aan de 

finale volgens een vast afvalschema (directe eliminatie of knock-out). 

Voorbeeld: 
  

Achtste finale Kwartfinale Halve finale Finale 

A: 1 - 16 
I: A - B 

M: I - J 

O: M - N 

B: 8 - 9 

C: 5 -12 
J: C - D 

D: 4 - 13 

E: 3 - 14 
K: E - F 

N: K - L 
F: 6 - 11 

G: 7 - 10 
L: G - H 

H: 2 - 15 

 
Diagram 3: vervolg afvaltoernooi binnen Zwitsers systeem 

 
12.7.3  Variabele aantallen teams 
 
Het aantal te spelen voorrondeparijen is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Om 
dat duidelijk te maken,  gaan we als voorbeeld uit van een aantal van precies 32 deelnemende 
teams. Na 5 voorrondepartijen ontstaat er een eindklassement met 1 team met 5 overwin-
ningen, 5 met 4 overwinningen en 10 met 3 overwinningen. Een zesde speelronde zou daar 
weinig meer aan toevoegen en is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar omdat de nummer 1 
van het klassement na 5 ronden geen tegenstander meer zou hebben op basis van een gelijk 
resultaat. 
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Net als het aantal te spelen voorrondepartijen is ook het aantal teams dat zich kwalificeert 
voor de eindronde afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Zoals eerder gezegd, het 
aantal te kwalificeren teams zal doorgaans tussen en kwart en de helft van het aantal deelne-
mende teams liggen. 
Om het bovenstaande in  goede banen te leiden zouden de volgende richtlijnen kunnen gel-
den: 
 

Aantal deelnemende teams Aantal vooronden Te kwalificeren teams 

8 tot en met 15 3 minimaal 4, maximaal 6 

16 tot en met 31 4 minimaal 8, maximaal 14 

32 tot en met 63 5 minimaal 16, maximaal 30 

64 tot en met 127 6 minimaal 32, maximaal 62 

 
Het precieze aantal te kwalificeren teams kan vervolgens trapsgewijs en naar rato van het aan-
tal deelnemende teams worden vastgesteld. 
 
12.7.4  Aan te bevelen speciale regels  
 
• Om tijdverlies te voorkomen – loting voor een volgende ronde kan pas plaatshebben als 

alle partijen van één ronde zijn beëindigd – kan het noodzakelijk zijn dat de partijen bin-
nen een vastgestelde tijdsduur zijn afgelopen. Bij alle grote internationale kampioen-
schappen is de speelduur vastgesteld op maximaal één uur plus twee werprondes. Als de 
13 punten binnen die tijd zijn behaald, eindigt de partij zoals normaal. 

 Indien er op tijd wordt gespeeld, worden alle partijen op afgebakende terreinen gespeeld. 
Een but dat op een ander terrein terechtkomt, is ongeldig. Of anders gezegd: de afbake-
ningslijnen zijn in dit geval verlies- of uitlijnen! 

 Begin en einde van een speelronde wordt aangekondigd door middel van een geluidssig-
naal, bijvoorbeeld een fluitsignaal. De werpronde die bij het eindsignaal nog aan de gang 
is, wordt afgemaakt en vervolgens worden er nog twee werprondes gespeeld. 

• Een nieuwe werpronde wordt als begonnen beschouwd zodra alle boules van een lopen-
de werpronde gespeeld zijn. 

• Bij een gelijke stand na de twee extra werprondes wordt een derde werpronde gespeeld. 
• Onderstreept dient te worden dat de reglementaire speeltijd van één minuut voor het 

werpen van een boule of but strikt nageleefd moet worden. De scheidsrechters moeten 
daar nauwgezet op toezien. 

 
Voor de goede orde, de criteria voor het opstellen van het eindklassement na de voorronde-
partijen van het Zwitsers systeem zijn als volgt: 
 
1. Het aantal overwinningen; 
2. Het aantal Bucholzpunten (of weerstandspunten): de som van het aantal overwinningen 

van alle tegenstanders; 
3. Facultatief: het aantal 'verfijnde' Buchholzpunten: de som van het aantal Buchholzpunten 

van alle tegenstanders; 
4. Het saldo (verschil van voor- en tegenpunten). 
 
Indien de resultaten handhandmatig worden verwerkt en niet met behulp van een speciaal 
computerprogramma (zie 12.7.7.), kunnen de criteria 2 en 3 overgeslagen worden. 
 
In het geval van een oneven aantal teams in een groep zal aan het team dat geen tegenstander 
treft (vrijloting) een uitslag van 13-6 worden toegewezen (zie het Toernooireglement Petan-
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que, artikel 31.7). Geen enkel team mag tijdens de voorrondes tweemaal een vrijloting krijgen. 
Overigens hanteren de FIPJP en de CEP een uitslag van 13-7 in het geval van een vrijloting. 
 
Als een ronde eenmaal van start is gegaan zal een team dat te laat aanwezig is bestraft worden 
met 1 punt voor elke 5 minuten dat het te laat is. 
Een team dat niet komt opdagen, zal worden gediskwalificeerd en alle eerder door dat team 
behaalde resultaten zullen worden verwijderd. 
 
12.7.5  Toetsing; voor- en nadelen 
  
Omdat het eindklassement bepalend is voor de vaststelling van het schema voor de rest van 
het toernooi, hebben alle teams er belang bij om zo veel mogelijk partijen te winnen. Hoe be-
ter hun resultaat, hoe hoger hun plaats in dat klassement en hoe gunstiger hun indeling voor 
het verdere verloop van het toernooi volgens afvalsysteem (directe eliminatie of knock-out): 
de hoogst geplaatste teams komen uit tegen de laagst geplaatste, de nummers 2 tegen de op 
één na laatste, enzovoort. Bij de wereld- en Europese kampioenschappen petanque gaan 
doorgaans de beste 16 of 24 triplettes over naar het hoofdtoernooi (de Coupe du Monde of 
Coupe d’Europe), alle overige naar de Coupe des Nations. Zie echter ook wat hierover is ge-
zegd onder  12.7.3. 
 
Naast dit alles hebben teams er altijd belang bij om een naaste tegenstander – dus een team 
dat in het voorlopige of klassement dichtbij staat – te verslaan. Bovendien is het gedurende 
een partij van belang – of je nu wint of verliest – om zelf zo veel mogelijk punten te scoren en 
de tegenstander zo weinig mogelijk punten te laten maken. Punten cadeau geven of een partij 
weggeven kan later in je nadeel blijken te werken. 
 
En omdat het eindklassement ook afhankelijk is van de andere resultaten en vervolgens van de 
plaatsen die behaald zijn door de teams die je verslagen hebt, heeft het geen enkele zin om 
onderling de uitslag van een partij met elkaar af te spreken. In het verleden van het wereld-
kampioenschap, met voorrondes in groepen van 8 of meer teams, kwam dat soort partijen 
waarbij geen enkel belang meer gemoeid was, veelvuldig voor. Sterker nog, partijen werden 
toen soms zelfs weggegeven. 
 
Een ander voordeel is de tijdwinst, omdat geen enkele traag verlopende partij het toernooi 
kan ophouden. Daarentegen wordt de noodzaak van het ‘op tijd spelen’ niet door iedereen als 
een voordeel gezien. Velen zijn van mening dat een partij altijd tot 13 punten behoort te wor-
den gespeeld. 
 
Bijkomend voordeel is bovendien dat alle partijen op tijd of volgens een vaststaand schema 
kunnen beginnen en dat niemand verplicht zal zijn nog op een laat tijdstip te moeten spelen. 
  
Het systeem kent ook enkele bezwaren. Nodig is een aantal terreinen dat gelijk is aan de helft 
van het aantal deelnemende teams. Als dat niet het geval is, zal dat leiden tot meerdere ron-
des per partij, wat het toernooiverloop ongunstig zal beïnvloeden. 
 
Verplaatsing van het but naar een naastgelegen terrein kan tot tijdverlies leiden. Om die reden 
is het noodzakelijk dat het spelreglement specifieke bepalingen zal moeten bevatten met be-
trekking tot het op tijd spelen. Bijvoorbeeld dat er slechts op één terrein kan worden gespeeld 
en dat boules of het but die de afbakeningslijn overschrijden ongeldig worden. 
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12.7.6  Toepassingsmogelijkheden 
 
Het Zwitsers systeem is een zeer flexibel systeem dat op meerdere manieren kan worden inge-
zet, bijvoorbeeld door het aantal te spelen voorrondes terug te brengen tot 3 of 4 (zie ook 
12.7.3). De kans op een groot aantal teams met een gelijk aantal overwinningen wordt daar-
door wel groter. In het bijzonder geldt dat voor de teams in de middenmoot van het eindklas-
sement. Overeind dient in elk geval te blijven bestaan het principe dat ten minste alle ongesla-
gen equipes naar het hoofdtoernooi overgaan. 
Houdt er wel rekening mee dat het bij een relatief klein aantal voorrondes niet wenselijk is om 
meer dan twee eindtoernooien te houden, dit omdat drie voorrondepartijen dan niet tot een 
voldoende grote schifting hebben kunnen leiden. 
 
Ook is het mogelijk het hoofdtoernooi te vervolgen met minder dan het aantal aan te bevelen 
teams zoals beschreven onder 12.7.3. En opnieuw weer met dien verstande dat een ongesla-
gen team te allen tijde over moet gaan naar het hoofdtoernooi. Als er bijvoorbeeld na 3, 4 of 5 
rondes nog 10 ongeslagen teams zouden zijn, kan het aantal teams dat verdergaat in het 
hoofdtoernooi verhoogd worden tot 16. Een cadrageronde om van een aantal van 10 teams 
tot 8 te komen verdient geen voorkeur. Eén van de uitgangspunten van het systeem is immers 
ook dat één verliespartij in de aanloopfase van het toernooi niet onmiddellijk uitschakeling 
voor het hoofdtoernooi betekent. 
 
Hoe het ook zij, voor aanvang van het toernooi zal bekend moeten worden gemaakt op welke 
wijze de verschillende eindtoernooien worden samengesteld en ingedeeld. 
 
Een alternatief is – zoals ook gebeurt tijdens wereld- en Europese petanquekampioenschappen  
– om na het Zwitsers systeem verder te gaan met Franse poules (poules van 4, zie onder 12.4) 
en pas daarna met directe eliminatie. Een en ander afhankelijk van het aantal deelnemende 
teams en de beschikbare tijd. 
 
12.7.7  Toepassingen 
 
Sinds 10 jaar wordt het Zwitsers systeem toegepast bij de wereld- en Europese kampioen-
schappen petanque. Alle teams spelen dan – oneven deelnemersaantallen daargelaten - ten 
minste 5 partijen in de voorrondefase. De belangrijkste overweging om tot dit systeem over te 
gaan was om alle deelnemende teams een redelijk aantal partijen te kunnen laten spelen (zo-
als eerder binnen het systeem van groepen) en dat onderlinge regelingen (bijvoorbeeld tussen 
bevriende teams) worden uitgesloten. Of, met andere woorden, het tegengaan van competi-
tievervalsing. Verder was het van belang dat alle teams zo veel mogelijk tegenstanders van 
vergelijkbare sterkte zouden treffen. 
Sinds kort wordt het Zwitsers systeem ook toegepast bij de NK’s in ons land. 
 
12.7.8  Verwerking 
 
Gelet op het benodigde rekenwerk en de onderling te vergelijken resultaten verdient het aan-
beveling om het eindklassement na de voorrondepartijen te laten berekenen door een compu-
terprogramma. Handmatig berekenen is natuurlijk ook mogelijk, maar vergt meer tijd. 
De te gebruiken software is te verkrijgen via de website www.sport-software.de. Aanschaf via 
de NJBB verdient aanbeveling, omdat kopers dan in aanmerking komen voor een speciale kor-
ting van 50%. Het programma, dat ook gebruikt wordt door de FIPJP en de CEP, is ook voor 
andere systemen dan uitsluitend het Zwitsers systeem geschikt. 
Een alternatief en zeer gebruiksvriendelijk programma is te vinden op 
http://langegerhard.de/boule/template_based_pages/QB.htm.

www.sport-software.de
http://langegerhard.de/boule/template_based_pages/QB.htm
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13  OV: OVERIGE EN AFWIJKENDE SYSTEMEN 
 
13.1  Inleiding 
 
Onder deze categorie vallen alle overige, niet tot de vorige categorieën behorende, wedstrijd-
systemen. Meestal zijn ze zonder enige vastomlijnde systematiek en is het ook niet noodzake-
lijk dat het toernooi wordt uitgespeeld tot één ongeslagen winnaar. 
Wedstrijdsystemen als deze werden vaak met uiterst fraaie fantasienamen aangeduid, zoals 
‘het Dordtse systeem’ (met alle respect en excuses voor alle clubs uit Dordrecht en omge-
ving!), ‘het u welbekende systeem’, enzovoort. 
 
Bij dit soort toernooien is de factor loting van grote invloed op het toernooiverloop. Een gun-
stige loting kan relatief zwakke equipes hoog in de rangschikking brengen. Daarnaast wordt 
veelal geweld gedaan aan het rechtvaardigheidsbeginsel, dat zegt dat ongeslagen equipes het 
recht moeten blijven behouden het toernooi op hun naam te kunnen schrijven. Wat te denken 
immers van een situatie waarbij aan het eind van zo'n toernooi bijvoorbeeld nog vier equipes 
ongeslagen zijn? 
Een alternatief zou kunnen zijn, het alsnog doen plaats vinden van halve finales en finales. Een 
alternatief dat, zoals we verderop zullen zien, echter lang niet in alle gevallen een bevredigen-
de oplossing zal bieden.  
 
Toernooisystemen in deze categorie voldoen in vrijwel geen enkel opzicht aan de in hoofdstuk 
2 behandelde basisprincipes. Aan de hand van voorbeelden zal getracht worden dat onder de 
te bespreken varianten aan te tonen. 
 
 

13.2  OV-1: Zwitsers systeem 
 
13.2.1 Kenmerk 
 
Zie voor een uitvoerige beschrijving van het Zwitsers systeem onder 12.7. In deze variant zijn 
er geen afzonderlijke eindtoernooien (hooguit een halve finale gevolgd door een finale) en 
wordt er na vijf, zes of zeven rondes een definitief eindklassement opgesteld. 
 
13.2.2  Procedure 
 
De procedure is zoals beschreven onder 12.7. 
 
13.2.3  Toetsing 
 
Aangezien er geen garantie is dat alle ongeslagen equipes in aanmerking komen voor de eind-
overwinning voldoet het systeem in deze vorm niet aan het rechtvaardigheidsprincipe. Aan het 
principe van belangengelijkheid wordt wel voldaan omdat steeds equipes met gelijke belangen 
tegen elkaar uitkomen. 
 
13.2.4  Toepassingsmogelijkheden 
 
Recreatieve toernooien. 
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13.3  OV-2: Integraal voorgelote partijen 
 
13.3.1  Kenmerk 
 
Een in ons land veel toegepast systeem waarbij de loting voor alle rondes (drie, vier, vijf of 
meer) van tevoren plaatsvindt en dus ook niet op basis van de door de deelnemende equipes 
behaalde resultaten. Aan de hand van het aantal gewonnen partijen en het totaalsaldo wordt 
een eindrangschikking opgemaakt. Eventueel gevolgd door een halve finale (beste vier equi-
pes) of slechts één finalepartij (beste twee equipes). Bij een oneven aantal equipes wordt bij 
een vrijloting 13-6 genoteerd. 
 
13.3.2  Toetsing 
 
Aangezien er ook nu weer geen garantie is dat alle ongeslagen equipes in aanmerking voor de 
eindoverwinning voldoet het systeem in deze vorm niet aan het rechtvaardigheidsprincipe. 
Ook aan het principe van belangengelijkheid wordt niet voldaan. Dit omdat het vooral in de 
eindfase veelvuldig zal voorkomen dat equipes met een ongelijk aantal gewonnen en verloren 
partijen, dus met wederzijds ongelijke belangen, tegen elkaar uitkomen. Bovendien staat er in 
de eindfase voor het merendeel van de equipes niets meer op het spel. 
 
13.3.3  Toepassingsmogelijkheden 
 
Recreatieve toernooien. 
 
13.3.4  Verwerking 
 
Handmatig of met gebruikmaking van een computerprogramma. 
 
 

13.4  OV-3: Mêlee met individueel klassement (supermêlee, husseltoernooi, bal in de 
zak) 
 
13.4.1  Kenmerk 
 
De samenstelling van de equipes (doublettes of triplettes) wordt elke ronde opnieuw door 
middel van loting vastgesteld (een toernooi waarbij de teams door loting worden samenge-
steld heet in het Frankrijk: à la mêlée; als de equipes iedere ronde van samenstelling wisselen, 
gaat om een mêlée tournante of supermêlée). 
Bij de lotingen voor de teamsamenstellingen kan rekening worden gehouden met de speel-
sterkte en/of met de post in het team (schieten of plaatsen). Uiteraard worden ook de tegen-
standers in iedere ronde opnieuw door loting vastgesteld. In de praktijk kan dat door één en 
dezelfde loting geschieden. 
De lotingen kunnen zowel van te voren worden gedaan, dus voor alle speelrondes, maar ook 
vlak voorafgaand aan elke nieuwe speelronde. Aangezien het aantal deelnemers niet altijd een 
veelvoud van vier (voor doublettes) of zes (voor triplettes) zal zijn, kan het soms noodzakelijk 
zijn enkele triplettes, respectievelijk doublettes te formeren. 
Het aantal rondes is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd.  
Aan de hand van het aantal gewonnen partijen en het totaalsaldo wordt na afloop een indivi-
duele eindrangschikking opgemaakt. 
 
Over een 'gewoon' mêleetoernooi, dus een toernooi waarbij de equipes voor de gehele duur 
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van het toernooi door loting worden vastgesteld, hoeft in deze handleiding niets te worden 
gezegd. De keuze voor het te volgen wedstrijdsysteem staat geheel open voor de organisato-
ren. Zie de eerder in deze handleiding beschreven systemen. 
 
13.4.2 Toetsing 
 
Het mag duidelijk zijn dat deze wedstrijdvorm aan geen van de twee uitgangsprincipes voldoet. 
 
13.4.3  Toepassingsmogelijkheden 
 
Recreatieve of interne clubtoernooien. 
 
13.4.4  Verwerking 
 
Handmatig, bijvoorbeeld met simpel zelf te vervaardigen lijsten al dan niet met te trekken loot-
jes of speelkaarten, of met gebruikmaking van een computerprogramma. 
 

13.5  Conclusie 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de in dit hoofdstuk besproken systemen - zonder enige twijfel 
zullen er nog vele andere varianten bestaan, want de menselijke fantasie is vrijwel onuitputte-
lijk - niet in aanmerking dienen te komen voor het predicaat 'officieel' of 'serieus'. Voor presta-
tieve, of anders gezegd niet-recreatieve, wedstrijden ligt een keuze uit de wedstrijdsystemen 
CO, AZ, AV, OV1 en OV2 meer voor de hand. 
Toernooien met afwijkende of willekeurige systemen zijn uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 
promotie-evenementen. In een minimum aan beschikbare speeltijd kan toch een maximum 
aantal equipes deelnemen. Na drie of vier partijen kan er aldus een winnaar worden bepaald. 
Per slot van rekening staat bij dit soort toernooien doorgaans niet het winnen op de eerste 
plaats, maar veeleer de kennismaking met het petanquespel. 
Naast de toepassing voor promotie-evenementen zijn de toernooien in deze categorie even-
eens zeer geschikt voor interne en vriendschappelijke clubtoernooien.
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14  PO: PLOEGONTMOETINGEN 
 
14.1  Inleiding 
 
Bij alle eerder in deze handleiding besproken wedstrijdsystemen is het uiteindelijke doel om na 
een langere of kortere reeks van partijen tot een winnende equipe te komen: een triplette, 
een doublette, of, in het geval van een tête-à-tête-toernooi, een individuele speler. Een geheel 
ander soort wedstrijd wordt gevormd door een club- of ploegontmoeting. Het doel van zo'n 
wedstrijd is uit te maken welke club of ploeg zich na afloop de sterkste mag noemen. 
Hoewel een ploegontmoeting in de strikte zin van het woord geen apart wedstrijdsysteem is 
maar een wedstrijdvorm, is het toch zinvol om dit onderwerp hier te behandelen. 
 
Bij een clubontmoeting treden voor iedere deelnemende club meerdere ploegen (bestaande 
uit triplettes, doublettes of individuele spelers) in het strijdperk. Gelet op de beperkte speel-
tijd, doorgaans slechts één dag, zal het wegens de grootte van de ploegen meestal onmogelijk 
zijn dat alle equipes van beide clubs elkaar ontmoeten. Om zo'n ontmoeting in goede banen te 
leiden, worden alle equipes in groepen ingedeeld. Die indeling kan op grond van sterkte zijn, 
maar kan ook tot stand komen door middel van loting. 
Indeling naar sterkte ligt echter het meest voor de hand. 
 
14.2  Procedure 
 
Aan de hand van een voorbeeld zal duidelijk gemaakt worden hoe zo'n ploegontmoeting in zijn 
werk gaat. (zie diagram 4). 
Club X heeft een ontmoeting gepland tegen club Y. Beide clubs beschikken over twaalf triplet-
tes en er kunnen maximaal vier partijen gespeeld worden. Beide clubs hebben hun triplettes 
ingedeeld in drie groepen: groep A met de sterkste equipes, vervolgens groep B en ten slotte 
groep C. 
De equipes van club X in groep A spelen elk vier partijen volgens een van tevoren opgesteld 
rooster (zie diagram 4) tegen de equipes van club Y in dezelfde groep. Hetzelfde geschiedt in 
de groepen B en C. Elke gewonnen partij levert één punt op, hetzij voor club X, hetzij voor club 
Y. Aangezien beide clubs over 12 equipes beschikken en elke equipe vier partijen speelt, wor-
den er in totaal 48 partijen gespeeld. Er zijn dus evenzoveel punten te verdelen. De club die na 
afloop van de ontmoeting de meeste punten in de wacht heeft weten te slepen, mag zich 
overwinnaar noemen. Bij een gelijke stand kan het totaalsaldo in aanmerking komen. Al naar 
gelang de gemaakte afspraken. 
 
Interessant is dat er ook per groep een stand kan worden opgemaakt. Zo is het denkbaar dat 
club X betere resultaten heeft behaald in de sterkste groep A, doch dankzij slechtere resulta-
ten in de zwakkere groepen B en C gaat de eindoverwinning toch naar club Y. 
Verder kan per ronde de stand worden bijgehouden, wat een ongekende spanning kan opleve-
ren tussen beide rivaliserende clubs. Het aantal groepen en het aantal equipes per groep, en 
dus ook het aantal te spelen partijen, is geheel variabel. Een en ander zal afhangen van het 
totale aantal deelnemers en de beschikbare hoeveelheid tijd. 
Het is ook mogelijk het aantal deelnemende ploegen of clubs uit te breiden tot drie, vier of 
zelfs meer. 
 
Een voorbeeld van een partijenrooster dat geschikt is voor een ploegontmoeting met een aan-
tal equipes dat een veelvoud is van vier, treft u hieronder aan (diagram 4). Op vergelijkbare 
wijze is er ook een rooster op te stellen voor groepen van tweemaal drie equipes, of desnoods 
tweemaal vijf. 
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RONDE 1 2 3 4  RONDE 1 2 3 4 

EQUIPE 
CLUB X 

TEGENSTANDERS 
CLUB Y 

 
EQUIPE 
CLUB Y 

TEGENSTANDERS 
CLUB X 

1 5 6 7 8  5 1 2 3 4 

2 8 5 6 7  6 4 1 2 3 

3 7 8 5 6  7 3 4 1 2 

4 6 7 8 5  8 2 3 4 1 

 
Diagram 4: voorbeeld van een wedstrijdrooster voor een ploegontmoeting 

 
Bij een club- of ploegontmoeting is het niet strikt noodzakelijk dat de aantallen equipes van 
beide clubs exact gelijk zijn. Aan de hand van het voorbeeld in diagram 5 zal dat duidelijk wor-
den gemaakt. 
 
Veronderstel dat club A in het gegeven voorbeeld normaal over vier equipes beschikt en club B 
slechts over drie. Hierdoor komt het totale aantal te spelen partijen op twaalf. Of anders ge-
zegd, de vier equipes van club A spelen elk drie partijen en de drie equipes van club B elk vier. 
Het spreekt voor zich dat de verhouding tussen de aantallen equipes van beide clubs niet al te 
veel uit evenwicht mag zijn. Een verhouding van 2 : 3, dus bijvoorbeeld acht equipes van club A 
tegenover twaalf equipes van club B – of omgekeerd – kan als uiterste limiet worden be-
schouwd. 
 

Equipes B1 B2 B3 (B4)=vrij 

A1 B1 B2 B3 vrij 

A2 vrij B1 B2 B3 

A3 B3 vrij B1 B2 

A4 B2 B3 vrij B1 

 
Diagram 5: halve clubcompetitie: vereniging A met 4 equipes en vereniging B met 3 equipes 

 
 14.3  Toepassingen 
 
De inmiddels niet meer bestaande landenontmoeting om de North Sea Cup (het INSPT, Inter-
national North Sea Tournament). De deelnemende ploegen waren de landen rondom de 
Noordzee. 
Op afdelingsniveau kent de NJBB al ruim dertig jaar verenigingscompetities. Aanvankelijk nog 
niet in alle afdelingen, maar gaandeweg vrijwel overal. Hoewel elke afdelingsverenigingscom-
petitie zijn eigen formule heeft, gaat het doorgaans om clubteams met drie triplettes of club-
teams met drie doublettes. Combinatievormen zijn ook mogelijk. De competities – en meestal 
gaat het om een volledige competitie waarbij alle teams elkaar tweemaal ontmoeten – vinden 
zowel in de winterperiode als in de zomer plaats. Vaak op centrale plaatsen in een afdeling, 
maar uit- en thuiswedstrijden zijn ook mogelijk. 
Daarnaast kent de NJBB sinds het begin van deze eeuw het nationaal verenigingskampioen-
schap met een bekerformule. Dat wil zeggen dat clubteams zich allereerst moeten kwalificeren 
in hun eigen afdeling. De beste 16 teams strijden vervolgens in het finaleweekend volgens di-
recte eliminatie om de hoogste eer. De teams bestaan uit ten hoogste 8 spelers, onder wie ten 
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minste één vrouw. Elke ontmoeting bestaat uit twee rondes, in de eerste ronde komen de tri-
plettes tegen elkaar (twee per vereniging) en in de tweede ronde de doublettes (drie per ver-
eniging). Zie voor de verdere bijzonderheden bijlage 2 van het Toernooireglement van de 
NJBB. 
 
Clubcompetities of -kampioenschappen vormen een ideale graadmeter om de sterkte van 
clubs onderling te vergelijken. Bovendien is het een wedstrijdvorm die de interne clubbanden 
bij uitstek ten goede zal komen. De uit meerdere teams (triplettes, doublettes of individuele 
spelers) bestaande ploegen zijn immers waarlijk representatief voor hun vereniging. 
 
Ook in het buitenland bestaan er verschillende vormen van clubcompetities of -kampioen-
schappen. Zo kennen onze zuiderburen al bijna 40 jaar een wintercompetitie, ingedeeld op 
nationaal, federaal en provinciaal niveau. 
 
Frankrijk kent net als Nederland twee verschillende clubcompetities. Allereerst sinds het begin 
van deze eeuw de Coupe de France, vergelijkbaar met het Nederlandse verenigingskampioen-
schap en ook met een systeem van directe eliminatie. De Coupe de France heeft een specifieke 
formule en telt per ontmoeting drie rondes: de eerste ronde tête à tête, de tweede doublettes 
en de derde triplettes. Elke gewonnen partij tête à tête levert 1 punt op (zes partijen per ron-
de), een doublettepartij 3 punten (drie partijen per ronde) een triplettepartij 5 punten (twee 
partijen per ronde); in totaal zijn er 31 punten te verdelen (een gelijkspel is dus niet mogelijk, 
het is immers een afvalrace) en in elk clubteam moet ten minste één vrouw zitten. 
Daarnaast bestaat in Frankrijk sinds 2009 het championnat des clubs, en anders dan de Coupe 
de France gaat het om een ‘echte’ competitie zoals bij het voetbal. De samenstelling van de 
teams (ten hoogste acht spelers onder wie twee reserves) en de formule zijn gelijk aan die van 
de Coupe de France. De puntenverdeling is echter afwijkend: 2 punten voor een gewonnen 
tête à tête, 4 voor een doublette en 6 voor een triplette. In totaal zijn er 36 punten te verde-
len, waardoor een gelijkspel hier dus wel mogelijk is! De winnende club ontvangt 3 wedstrijd-
punten, een gelijkspel levert beide clubs 2 punten op, een nederlaag 1 punt en verstek laten 
gaan levert een ‘sanctie’ op van 0 punten. De Franse petanquecompetitie wordt op drie ni-
veaus gespeeld: nationaal, regionaal en departementaal en binnen die niveaus zijn er meerde-
re divisies met poules. Terwijl de Coupe de France aanvankelijk bedoeld was voor de beste 
Franse spelers en clubs, is de Franse competitie vooral in het leven geroepen voor de door-
sneespelers, die daar zo veel mogelijk op hun eigen niveau kunnen spelen. 
Opmerkelijk is dat er sinds 2011 ook een Franse clubcompetitie voor vrouwen bestaat, zij het 
voorlopig nog beperkt in omvang. 
 
In dit verband dient ook vermeld te worden de EuroCup voor nationale verenigingskampioe-
nen. De EuroCup bestaat al sinds 1997 en sinds 2001 is ook Nederland elk jaar een vaste deel-
nemer. De formule is gelijk aan die van het Nederlandse verenigingskampioenschap. 
 
De hierboven genoemde competitievormen, dus wedstrijden tussen teams die elk uit meerder 
afzonderlijke equipes zijn samengesteld, zijn ook bruikbaar bij eendaagse toernooien. Bijvoor-
beeld kwartetten- of sextettentoernooien. Een interessante en aantrekkelijke variant die voor-
al in Duitsland zeer populair is, maar ook in ons land steeds meer aftrek vindt. 
De teams bij sextettenwedstrijden bestaan uit zes spelers, te verdelen in een triplette, een 
doublette en een individuele speler. Per wedstrijdronde variëren de teams van samenstelling, 
zodat iedereen afwisselend speelt als onderdeel van een triplette, van een doublette of als 
individu. Die rolwisseling kan bepaald worden door middel van loting of door een van tevoren 
vast te stellen formule. 
De puntentoekenning is onderling af te spreken en mogelijk afhankelijk van de teamformatie. 
Een gewonnen triplettepartij kan bijvoorbeeld 3 punten opleveren, een doublettepartij 2 en 
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een tête à tête 1 punt. Op die wijze kan een rangschikking of klassement worden opgemaakt. 
Vaste regels en procedures zijn er – nog – niet voor. 
 
14.4  Toepassingsmogelijkheden 

Een vriendschappelijke ontmoeting tussen twee of meer clubs, waarvan er één of meerdere 
bijvoorbeeld afkomstig zouden kunnen zijn uit een buurland.
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15  MAROKKAANS AFVALSCHEMA 
 
15.1  Inleiding 
 
Eerder in de handleiding is al opgemerkt dat het lang niet altijd eenvoudig is om bij toepassing 
van een afvalsysteem de cadrageronde te regelen. Of, met andere woorden, de open plaatsen 
te bepalen. Het uit Marokko afkomstige afvalschema - het is het officiële wedstrijdschema van 
de Marokkaanse federatie – voorziet daar op een heel slimme en simpele wijze in. Kenmer-
kend voor het schema is dat het na een eenmalige loting vooraf het gehele verdere toernooi-
verloop regelt. Met inbegrip van de cadrage, eventuele plaatsing van teams en het opsplitsen 
van het toernooi in een hoofd- en troosttoernooi (en na een extra voorronde zelfs in meerdere 
toernooien). 
 
Het Marokkaanse afvalschema is geen apart systeem, doch uitsluitend een verwerkingswijze 
om afvalsystemen, al dan niet voorafgegaan door voorrondes, zo efficiënt en eenvoudig moge-
lijk toe passen. 
Cadrage en plaatsing van teams vinden plaats zonder dat een grondige kennis van tabellen en 
dergelijke nodig is om de open plaatsen en de te plaatsen teams op een logische wijze over de 
deelnemerslijst te verspreiden. Het schema vereist wel enige bestudering vooraf, maar een-
maal in de vingers blijken de voordelen onmiddellijk. 
 
Een belangrijk bijkomstig voordeel van het schema (dat ook als Excelbestand beschikbaar is) is 
dat het op groot formaat kan worden gedrukt (bijvoorbeeld A0) zodat deelnemers en toe-
schouwers gemakkelijk het toernooiverloop kunnen volgen. Het bijhouden van de uitslagen en 
het indelen voor een volgende ronde geschieden met de hand. 
 

Tip 1 
Gebruik een watervaste viltstift – dikte tussen 0,5 en 1,0 mm – om de schema’s in te 
vullen. Bij voorbeeld Staedler permanent Lumocolor F (puntdikte 0,6 mm). 

 
Uiteraard is het ook mogelijk om een computer in te zetten voor het noteren van de scores. Al 
dan niet geautomatiseerd. Nadeel is dan echter dat de deelnemers en de toeschouwers nooit 
een volledig overzicht hebben. Computerschermen zijn doorgaans te klein van afmetingen om 
er een volledig schema op te kunnen zien. Daardoor moet er veelvuldig gescrold worden en is 
het ook voor de wedstrijdleider lastig om een goed overzicht te hebben. 
 
15.2  Hoe werkt het? 
 
Om het principe van het schema uit te leggen, maken we gebruik van het voorbeeldschema in 
bijlage 13 voor 33 tot en met 64 deelnemende teams. In het voorbeeld gaan we uit van een 
hoofdtoernooi, met daarnaast een troosttoernooi voor de verliezers van de eerste ronde. 
 
15.2.1 Loting en eerste ronde  
 
Zodra alle teams zijn ingeschreven en het aantal bekend is – in het voorbeeld 52 – kan de lo-
ting voor de eerste ronde plaatshebben. De loting geschiedt in feite met gebruikmaking van 
partijnummers. Die partijnummers zijn terug te vinden in de twee blauwe kolommen, links en 
rechts van de witte kolommen in het midden van het schema. 
Voor elke partij zijn er dus twee lotnummers. 
Het resultaat van de loting is terug te vinden in de witte kolommen in het midden van het 
schema. Team 1 speelt tegen Team 2, Team 3 tegen Team 4, enzovoort (voor het gemak zijn 
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de teams in dit voorbeeld zo genoemd).  
 
  Tip 2 

De loting kan zowel handmatig geschieden alsook geautomatiseerd in Excel nadat er 
allereerst – op alfabetische volgorde – een deelnemerslijst is opgesteld. Op het inter-
net zijn tegen een redelijke prijs programmaatjes verkrijgbaar om unieke en willekeuri-
ge cijfers te genereren, zoals SL Random Number Generator van Seglab.com, Super-
cool Random Number Generator van Supercoolbookmark.com en Random Generator 
Pro van Segobit.com. Door de gegenereerde cijfers via kopiëren en plakken in een 
nieuwe kolom achter de equipes in te voegen en vervolgens daarop te sorteren, is de 
loting een feit. 
Invoegtoepassingen zoals de Random Generator van AbleBits.com en de Excelgenera-
tor van Sobolsoft.com zijn zelfs rechtstreeks in Excel te gebruiken. 
 

 Tip 3 
Indien er sprake is van een toernooi met verplichte voorinschrijving, kan de loting ook 
(handmatig) geschieden met gebruikmaking van enveloppen met daarin het partij-
nummer. Voor alle teams zijn er enveloppen en alle partijnummers komen zoals ge-
zegd tweemaal voor. Op het moment van aanmelding bij aanvang van het toernooi 
trekken alle teams een envelop. 

 
 Tip 4 

Handig is om de winnaars groen te markeren en de verliezers rood. 
 
Uiteraard is het niet ondenkbeeldig dat het aantal deelnemende teams niet even is. Als er bij-
voorbeeld 51 teams zouden zijn, dan krijgt Team 51 een vrijloting in de eerste ronde. 
 
15.2.2  De tweede ronde 
 
Links en rechts van de blauwe kolommen in het schema in bijlage 13 bevinden zich twee ko-
lommen (koptitel NAAR) met rode verwijscijfers. Deze cijfers vormen de essentie van het 
schema, dit omdat ze de cadrage regelen. Aan de hand van het voorbeeld wordt dit uitgelegd. 
 
We beginnen met partijnummer 1: Team 1 tegen Team 2. Voor het gemak laten we Team 1 
winnen. Aan de hand van het rode cijfer naast deze partij zien we dat Team 1 in de volgende 
ronde (1/16 finale) naar partijnummer 3 in het hoofdtoernooi (de linkerhelft van het schema: 
Winnaars) gaat. De verliezer, Team 2, gaat naar partij 3 in het troosttoernooi (rechterhelft: 
Verliezers). 
 
Als we de witte lijst doorlopen, zien we dat naast partij 17 ook de rode cijfers 3 staan. De win-
naar van die partij, Team 33, wordt de tegenstander van Team 1 in de 1/16 finale. De verliezer, 
Team 34, komt in het troosttoernooi uit tegen Team 2. 
 
In de lichtblauwe kolom van de 1/16 finale bevinden zich aan weerszijden twee smallere ko-
lommen met cijfers. De cijfers in de linker kolom duiden weer de partijnummers aan, op verge-
lijkbare wijze als in de eerste ronde. 
 
De blauwe cijfers in de rechterkolom met als koptitel VAN (dus de reeks 5-21, 13-29, 1-17, en-
zovoort) zijn bedoeld ter controle. Als voorbeeld nemen we weer partij 3: Team 1 tegen Team 
33. Achter Team 1 staat het cijfer 1 en dat cijfer verwijst naar het partijnummer van Team 1 in 
de eerste ronde. Op dezelfde wijze is Team 33 terug te vinden in de eerste ronde, te weten 
partijnummer 17. 
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15.2.2.1  De cadrage 
 
Indien het aantal teams minder is dan 64, in ons voorbeeld dus 52, is een cadrage in deze ron-
de onvermijdelijk. Een vrijwel altijd noodzakelijke ingreep om in de volgende ronde uit te ko-
men op een aantal teams dat gelijk is aan een macht van 2. 
 
We gaan weer terug naar het voorbeeldschema in bijlage 13. Op partijnummer 2 van de 1/16 
finale treffen we Team 25 aan, te weten de winnaar van partij 13 in de eerste ronde. Zijn te-
genstander is een X en aan de hand van het blauwe cijfer 29 ernaast zien we dat deze X afkom-
stig is van partij 29 in de eerste ronde. En inderdaad, die vakjes waren blanco! Door tegen X te 
'loten' heeft Team 25 dus een vrijloting gekregen. 
Omgekeerd kunnen alle open plaatsen in de eerste ronde meteen worden doorgevoerd naar 
de tweede ronde (in dit geval de 1/16 finale). De open plaatsen op partijnummer 53 (een X, 
een open plaats) gaat naar nummer 8, die van partijnummer 54 naar nummer 12. Enzovoort. 
Voor de verliezende teams werkt het net zo.  
 
Op het moment dat alle partijen van de eerste ronde tot een einde zijn gekomen, hebben alle 
teams een plaats gekregen in de 1/16 finale van het hoofd- of van het troosttoernooi en blijkt 
meteen welke teams daar een vrijloting hebben gekregen. 
 
15.2.2.2  Het geheim van de rode cijfers 
 
De kolom met de rode cijfers die de plaatsing voor de tweede ronde regelt, en dus ook de ca-
drage, is zodanig samengesteld dat de open plaatsen (X) op een logische en evenwichtige wijze 
over de lijst van de 1/16 finale worden verdeeld. Tevens wordt ermee voorkomen dat ge-
plaatste teams (zie onder 15.2.4), of teams van dezelfde vereniging, elkaar te vroeg treffen. 
 
Merk op dat alle rode cijfers in beide kolommen tweemaal voorkomen. Logisch, want het gaat 
om partijnummers (voor de 1/16 finale) en twee teams vormen immers een partij. 
 
Tweemaal achtereen een vrijloting krijgen is uitgesloten binnen het systeem. Stel dat er geen 
52, maar 51 teams zouden zijn. In dit geval zou Team 51 een vrijloting krijgen in de eerste ron-
de en als gevolg daarvan terechtkomen op nummer (of partij) 16 in de volgende ronde. Daar is 
zijn tegenstander Team 19, de winnaar van partij 10 in de eerste ronde. 
 
Merk op dat een team uit de bovenste helft van de eerste ronde in de 1/16 finale altijd een 
team zal treffen uit de onderste helft (met dus kans op een vrijloting). 
 
Merk ook op – en dat heeft alles te maken met de vernuftige rangschikking van de rode cijfers 
– dat het verschil tussen de twee blauwe cijfers in de kolom VAN, dus de blauwe reeks 5-21, 
13-29, 1-17, enzovoort, altijd gelijk is aan 16! En in het schema voor 128 teams 32, in het 
schema voor 32 teams 8 en in dat voor 16 teams 4. 
 
15.2.3  De derde ronde en verder 
 
Voor de 1/8 finales en verder worden de partijen simpelweg samengesteld aan de hand van 
het schema, dus de winnaars van de partijen 1 en 2 tegen elkaar, die van 3 en 4, 5 en 6, enzo-
voort. 

 
Tip 6 
Vanaf de 1/8 finale is er voldoende ruimte in de vakken om de namen van alle teamleden 
te vermelden. Zeker als met grote schema's op papier gewerkt wordt, is dat een extra ser-
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vice aan de deelnemers en het publiek. 
Vanaf de 1/16 finale is er voldoende ruimte om ook de scores te vermelden. Eventueel 
kunnen daar extra kolommen voor worden ingevoerd, maar het werkblad zal dan evenre-
dig breder worden. 
 
Tip 7 
Bij invoering van extra scorekolommen in een Excel-spreadsheet kunnen deze gebruikt 
worden om de plaatsing voor de volgende ronde te automatiseren! 
 

In bovenstaande uitleg zijn we uitgegaan van een schema voor maximaal 64 teams. Er zijn ech-
ter ook schema's voor maximaal 128, 32 en 16 teams. In deze laatste schema's zijn de kolom-
men met de rode cijfers – op basis van hetzelfde logische principe – navenant aangepast. Zie 
de voorbeelden in de bijlagen 12 en 14. 
 
15.2.4  Het plaatsen van teams 
 
Bij de loting is het mogelijk om teams te 'plaatsen' om te voorkomen dat ze vroegtijdig tegen 
elkaar uitkomen. Zoals al in hoofdstuk 10, Plaatsing van equipes, is gesteld kan dat op twee 
manieren. 
Indien gebruik wordt gemaakt van een plaatsingslijst op speelsterkte (in het voorbeeld van 
maximaal 64 teams met acht te plaatsen teams) wordt de nummer 1 van deze lijst op partij-
nummer 1 van de 1/32 finale gezet. De nummer 2 op partijnummer 2. Tot en met partijnum-
mer 8. Voor de duidelijkheid zijn de geplaatste teams in het voorbeeldschema in bijlage 13 vet 
gedrukt. 
 
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een plaatsingslijst, worden de acht te plaatsen 
teams als eerste geloot en volstrekt willekeurig op de partijnummers 1 tot en met 8 van de 
1/32 finale. Maar let wel, slechts één geplaatst team per partijnummer! 
 
Te zien valt dat de geplaatste teams elkaar niet eerder dan in de kwartfinale treffen en dat 
eerste van de plaatsingslijst – ofwel Team 1 – de nummer 2 van die lijst – Team 3 – op zijn 
vroegst in de finale ontmoet. 
 
Ook is het mogelijk om teams die in hun geheel deel uitmaken van dezelfde vereniging zo te 
loten dat ze elkaar niet in de eerste ronde treffen. Dat gebeurt op dezelfde wijze als bij het 
plaatsen van teams. Met enige handigheid zijn, indien gewenst, beide opties te combineren. 
 
15.2.5  Varianten op het schema  
 
Het Marokkaanse afvalschema wordt in eerste instantie gebruikt als er gekozen is voor een 
afvalsysteem met hoofd- en troosttoernooi (A- en B-toernooi). Het kan echter ook worden 
ingezet als er gekozen is voor een systeem met, naast het hoofdtoernooi (A-toernooi), twee 
troosttoernooien (B en C) of zelfs drie troosttoernooien (B, C en D). In deze laatste gevallen is 
er een extra voorronde noodzakelijk. Afhankelijk van het gekozen systeem zal die voorronde 
uit 1 of 3 partijen bestaan. Zie voor de afzonderlijke beschrijvingen hieronder. 
 
 

15.3  AFVALSYSTEEM MET ÉÉN VOORRONDEPARTIJ EN VIER EINDTOERNOOIEN (AZ-3) 
 
15.3.1 Kenmerk 
 
Een veel gebruikte formule in ons land is het afvalsysteem dat zich na twee rondes opsplitst in 
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vier afzonderlijke toernooien: A, B, C en D. Eerst zal er een splitsing plaatsvinden in een A- en 
een C-toernooi en vervolgens in een B-toernooi (verliezers tweede ronde A) en een D-toernooi 
(verliezers tweede ronde D). 
 
Of anders gezegd: 
 
A-toernooi: winnaars 1e ronde/winnaars 2e ronde (code 11); 
B-toernooi: winnaars 1e ronde/verliezers 2e ronde (code 10); 
C-toernooi: verliezers 1e ronde/winnaars 2e ronde (code 01); 
D-toernooi: verliezers 1e ronde/verliezers 2e ronde (code 00). 
 
Hoewel het nog steeds om directe eliminatie gaat, kunnen de verliezers uit de eerste en twee-
de ronde verder spelen voor kleinere prijzen en spelen alle teams ten minste drie partijen. Dit 
laatste uiteraard afgezien van een oneven aantal teams of een vrijloting in de cadrage. 
 
Om deze splitsing in vier toernooien mogelijk te maken is vooraf één extra voorronde noodza-
kelijk om het deelnemersveld in twee delen te splitsen. Met dat doel wordt een voorronde-
schema gebruikt (bijlagen 15 tot en met 18). 
 
15.3.2  Loting 
 
De loting vindt, net zoals bij de formule met twee toernooien (hoofd- en troosttoernooi), van 
te voren plaats. Opnieuw gaat het om een eenmalige loting. Om praktische redenen vindt de 
loting plaats met behulp van equipenummers, dit in tegenstelling tot de loting bij een systeem 
zonder voorrondes (het basisschema) waar gebruik wordt gemaakt van partijnummers. 
Elk team trekt een uniek nummer. Van nummer 1 tot en met een nummer dat gelijk is aan het 
aantal deelnemende teams. 
In de eerste ronde speelt team 1 tegen team 2, team 3 tegen team 4, enzovoort. Vanaf de 
tweede ronde, dus eenmaal op het afvalschema (of het basisschema), hebben de teamnum-
mers geen betekenis meer. 
 
Net zoals centraal in het basisschema treft u opnieuw zes kolommen aan (zie bijlagen 15 tot en 
met 18). In het midden de twee witte kolommen waar de teamnamen worden ingevuld en 
links en rechts daarvan, in het donkerblauw, de kolommen met de bijbehorende teamnum-
mers. Helemaal aan de buitenkant bevinden zich de twee kolommen NAAR met de bekende 
rode cijfers. Aangezien er allereerst een opsplitsing in een A- en in een C-toernooi plaatsvindt, 
zijn in de linker kolom de letters A/B toegevoegd en in de rechterkolom de letters C/D. 
 
Op dezelfde wijze als op de basisschema’s – en opnieuw uitgaande van maximaal 64 deelne-
mende teams – verwijzen de rode cijfers naar de partijnummers van de volgende ronde, de 
1/16 finale (het bovenste schema in bijlage 14). De winnaars gaan naar het afvalschema voor 
de toernooien A en B, de verliezers naar het schema voor de toernooien C en D. Vanaf dat 
moment wordt het toernooi dus opgesplitst in vier afzonderlijke toernooien: A, B, C en D. 
 
Indien het maximum aantal deelnemende teams afwijkt van 64, dus bijvoorbeeld 32, 128 of 
256, worden respectievelijk de afvalschema's voor maximaal 16, 64 of 128 teams gebruikt (bij-
lagen 12 en 13 en het onderste schema in bijlage 14). 
 
 Tip 8 
 Zoals u kunt zien zijn de afvalschema’s verdeeld in twee helften: links de winnaars en 

rechts de verliezers. Bij een opsplitsing in vier afzonderlijke toernooien is het nuttig om 
deze, bijvoorbeeld met een dikke viltstift, te markeren met de letters A, B, C en D. 
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15.3.3  Cadrage 
 
Op basis van de rode cijfers verloopt de cadrage conform de eerder in dit hoofdstuk beschre-
ven procedure geheel automatisch (zie 15.2.2 en verder). 
 
15.3.3  Het plaatsen van teams 
 
Het 'plaatsen' van teams om te voorkomen dat ze elkaar vroegtijdig treffen, geschiedt op een 
iets andere manier dan op het basisschema. Die plaatsing wordt tijdens de loting geregeld 
door de nummers 1, 5, 9, 13, 17, 21, enzovoort te 'reserveren' voor de te plaatsen teams. Dus 
steeds met een interval van 4 cijfers. In het voorrondeschema worden de vakken voor de te 
plaatsen teams aangeduid met P1, P2, P3, enzovoort. 
 
Afhankelijk van de wijze van plaatsen worden de plaatsingsnummers toegewezen. 
In het geval van gebruikmaking van een plaatsingslijst op basis  van speelsterkte worden de 
geplaatste teams volgens onderstaande tabel in het voorrondeschema opgenomen met ge-
bruikmaking van de lettercijfercombinaties P1, P2, P3, enzovoort. P1 is de nummer 1 van de 
plaatsingslijst, P2 de nummer 2, P3 de nummer 3, enzovoort. (zie de bijlagen 19 en 20). 
 

Aantal teams 9-16 17-32 33-64 65-128 

Plaatsnummer Teamnr. Teamnr. Teamnr. Teamnr. 

P1 9 9 17 33 

P2 5 5 5 21 

P3 13 13 29 45 

P4 1 1 9 9 

P5     25 57 

P6     13 29 

P7     21 37 

P8     1 17 

P9       49 

P10       5 

P11       61 

P12       25 

P13       41 

P14       13 

P15       53 

P16       1 

 
Diagram 6: universeel schema voor het plaatsen van teams bij gebruikmaking van Marokkaan-

se afvalschema’s 
 
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een lijst op volgorde van speelsterkte, worden de 
plaatsingsnummers door middel van een willekeurige loting verdeeld onder te plaatsen teams. 
In dit geval komen de cijfers achter de P te vervallen. 
Zie ook onder 15.2.4. 
 
Ervan uitgaande dat de geplaatste teams ook daadwerkelijk hun eerste ronde winnen, zullen 
ze op het afvalschema in de 1/16 finale onmiddellijk onder elkaar komen te staan, waardoor ze 
elkaar pas later in het toernooi zullen treffen. In het geval van 4 geplaatste teams niet eerder 
dan in de halve finale, bij 8 geplaatste teams in de kwartfinale en en bij 16 geplaatste teams in 
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de achtste finale. 
 
Als vuistregel voor het aantal te plaatsen teams kan worden gehanteerd 1/8 van het maximale 
aantal teams op het schema. Dus 4 geplaatste team op een lijst van 32 teams, 8 op een lijst 
van 64 en 16 op een lijst van 128. In het geval van slechts 16 teams kan een aantal van 4 ge-
plaatste teams worden aangehouden. 
Indien de loting handmatig plaatsvindt, worden de betreffende nummers apart gehouden van 
de overige nummers. 
Gaat het om een elektronische loting (zie eerder in deze handleiding), dan zal van te voren 
moeten worden aangegeven om welke nummers het gaat. De mogelijkheden daartoe kunnen 
per randomgenerator verschillen. 
 
Op vergelijkbare wijze, maar pas nadat eerst de te plaatsen teams zijn ingeloot, kunnen even-
tueel ook de teams van een en dezelfde vereniging uit elkaar worden gehouden. Bijvoorbeeld 
door de plaatsen 3, 7, 11, 15, 19, 23, enzovoort, voor hen te 'reserveren'. Begin eerst met de 
teams van de vereniging met het grootste aantal inschrijvingen, dan de volgende vereniging, 
enzovoort. De loting wordt besloten met de overige teams. 
 
 

15.4  AFVALSYSTEEM MET FRANSE POULES EN DRIE EINDTOERNOOIEN (AV-3) 
 
15.4.1  Kenmerk 
 
Een variant op de vorige formule is het toepassen van Franse poules als voorronde, zoals eer-
der beschreven in hoofdstuk 12, Afvalsystemen met voorrondes, onder 12.5. Zoals daar is ver-
meld gaan de nummers 1 en 2 van de poules over naar het hoofd- of A-toernooi, de nummers 
3 (de verliezers van de barrage) naar het B-toernooi en de nummers 4 naar het C-toernooi. De 
voordelen van deze formule zijn al eerder beschreven: verkorting van de wachttijden en twee 
kleinere toernooien die eerder klaar zijn dan het hoofdtoernooi. 
 
Voor de verdere bijzonderheden van de Franse poule, verwijzen we u graag naar 12.4. 
Met het oog op een goede aansluiting op de Marokkaanse afvalschema’s is het echter noodza-
kelijk om van aparte pouleschema’s gebruik te maken (de bijlagen 19 en 20 voor 33 tot en met 
64 teams, bijlage 22 voor maximaal 17 tot en met 32 teams en de bijlagen 23 en 24 voor 65 tot 
en met 128 teams). 
 
Het principe van de procedure wordt hieronder beschreven (zie 15.4.2 en verder). 
 
15.4.2  Loting en Franse poules (33 tot en met 64 equipes) 
 
Als voorbeeld gaan we uit van 49 deelnemende teams (pouleschema voor 33 tot en met 64 
teams, bijlagen 19 en 20). 
 
Net als in het basisvoorrondeschema (zie bijlagen 15 tot en met 18) krijgen alle teams bij de 
loting een equipenummer toegewezen, variërend tussen het cijfer 1 en het aantal deelnemen-
de teams. Of, indien het aantal teams niet gelijk is aan een veelvoud van 4, aan het eerstvol-
gende veelvoud van 4, rekening houdend met de open plaatsen. Zie hierover verderop meer. 
 
De cijfers in de meest linkse kolom heeft betrekking op het poulenummer. 
De cijfers in de tweede, de blauwe, kolom Nr zijn de teamnummers. 
In de kolom Equipe worden de namen van de teams (of teamleiders) ingevuld. Dit als resultaat 
van de loting. 
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De betekenis van de kolommen onder Tegenstander-Score-Code is als volgt: 
 
Kolom T1: equipenummers van de tegenstanders in de eerste ronde. Team 1 begint altijd te-
gen team 2, team 3 tegen team 4, enzovoort. 
Kolom Sc 1: score (uitslag) van de eerste partij. 
Kolom T2: equipenummers van de tegenstanders in de tweede ronde; in elke poule winnaars 
eerste ronde tegen elkaar en evenzo de verliezers.  
Kolom Sc 2: score van de tweede partij. 
Kolom T3: equipenummers van de tegenstanders in de derde ronde (barrage). 
Kolom Sc 3: score van de derde partij. 
Kolom C: de code als resultaat van de gespeelde partijen; een winstpartij staat voor 1, een 
verliespartij voor 0. 
 
Onder de kolommen onder Eindstand vindt u de rangorde per poule, in de kolom Equipe 
wordt de naam van het team ingevuld op basis van zijn eindstand in de poule. 
 
Aan de uiterste rechterkant onder NAAR bevinden zich de kolommen met de bekende rode 
cijfers die verwijzen naar het partijnummer en de indeling voor de een van de toernooien A, B 
of C. 
 
Op basis van de codes wordt per poule de rangorde of eindstand bepaald en welk team naar 
het A-, B- of C-toernooi gaat. Dat gaat als volgt: 
 

 nr. 1: code 11 naar A-toernooi; 

 nr. 2: code 101 of 011 naar A-toernooi; 

 nr. 3: code 100 of 010 naar B-toernooi; 

 nr. 4: code 00 naar C-toernooi. 
 

Doordat er per poule steeds twee teams overgaan naar het A-toernooi zijn er voor het A-
toernooi steeds twee verschillende rode partijnummers. Voor het B- en C-toernooi zijn die 
nummers per poule aan elkaar gelijk. 
Merk op dat de rode partijnummers in de tweede helft van het pouleschema – althans voor 
wat betreft het A-toernooi, dus in de kolom A onder NAAR – op een bijzonder manier zijn ge-
kozen. In het voorbeeld met maximaal 64 teams valt te zien dat de winnaar van poule 1 door-
gaat naar partijnummer 1 op het afvalschema en de nummer 2 van deze poule naar partij-
nummer 32. 
Voor poule 2 zijn deze cijfers respectievelijk 2 en 31, voor poule 3 respectievelijk 3 en 30. En-
zovoort. De som van deze twee cijfers is altijd gelijk aan de helft van het – maximale – aantal 
teams plus 1 (zie bijlage 20). In het geval van 64 deelnemende teams dus steeds 33. 
In het geval van 32 teams zijn deze cijfers 1 en 16, 2 en 15, 3 en 14, enzovoort. In het geval van 
128 teams 1 en 64, 2 en 63, 3 en 62, enzovoort. 
 
Het voorgaande is van wezenlijk belang met het oog op eventueel te plaatsen teams (zie 
15.4.5, Het plaatsen van teams) en om te bewerkstelligen dat in de eerstvolgende ronde de 
poulewinnaars allemaal een nummer twee uit de poules treffen. 
 
Het aantal poules wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemende teams. Indien het 
aantal teams niet gelijk is aan een veelvoud van 4, worden er ten hoogste drie poules van drie 
teams geformeerd. De laatste plaats in zo'n poule wordt een open plaats (X). Zie het voorbeeld 
met 49 teams (bijlagen 19 en 20). Omdat de poules 11, 12 en 13 niet volledig bezet zijn, wor-
den de plaatsen 44, 48 en 52 voorzien van een X. De poules 14, 15 en 16 blijven geheel leeg. 
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15.4.3  Overzetting naar het afvalschema: A-toernooi 
 
De overzetting naar het afvalschema gebeurt op een wat andere wijze dan in de voorafgaande 
formule met slechts één voorrondepartij. In tegenstelling tot het systeem met één voorronde 
worden de teams nu niet naast elkaar ingevuld, maar onder elkaar. Dit omdat ze nu niet tegen 
elkaar uitkomen, maar onmiddellijk worden doorgevoerd naar de volgende (cadrage)ronde! Of 
anders gezegd, in een toernooi met maximaal 64 teams vormen de partijen in de Franse pou-
les gezamenlijk de 1/32 finale. De linkerlijst in de middenkolom in het afvalschema is daar het 
resultaat van (zie bijlage 21). 
 
Verder met het voorbeeld met 49 deelnemende teams. 
 
We beginnen met de nummers 1 en 2 uit de poules die zich hebben geplaatst voor de 1/16 
finale van het A-toernooi. Omdat er 13 poules waren, gaat het in totaal om 26 teams. 
Om te bepalen hoe die 1/16 finale (en in dit geval tevens cadrageronde) zal worden ingedeeld, 
worden de gekwalificeerde teams allereerst overgezet naar het afvalschema (bijlage 21). Daar 
worden ze, bij wijze van tussenstation, in de linkerkolom van de 1/32 finale geplaatst. De ko-
lom rechts blijft leeg, omdat het rechtergedeelte van het schema in dit geval niet wordt ge-
bruikt. 
De winnaar van poule 1 komt op plaats 1 te staan, de nummer 2 uit diezelfde poule op plaats 
32, de winnaar van poule 2 op plaats 2, de nummer 2 uit deze poule op plaats 31, enzovoort. 
Geheel conform de rode cijfers in het pouleschema (bijlagen 19 en 20). 
Op dezelfde wijze worden de denkbeeldige nummers 1 en 2 uit de poules 14, 15 en 16 overge-
zet naar het afvalschema, met als gevolg dat achter de partijnummers 14 tot en met 19 een X 
komt te staan. Merk op dat de open plaatsen steeds in het midden van de kolom terechtkom-
men. 
 
In het afvalschema in bijlage 21 is de lijst met de 26 gekwalificeerde teams te zien. Ter verdui-
delijking, de teamnamen zijn zo gekozen dat het eerste cijfer voor het poulenummer staat (dus 
1 tot en met 13) en het tweede cijfer voor de rangorde in die poule (1 of 2). Team 1-1 is dus de 
winnaar van poule 1, team 1-2 de nummer 2 van poule 1, team 2-1 de winnaar van poule 2, 
enzovoort.  
 
De indeling voor de 1/16 finale vindt plaats aan de hand van de rode cijfers in de kolom NAAR. 
Meteen valt te zien dat team 1-1 naar nummer 3 gaat en team 1-2 naar nummer 15. Op verge-
lijkbare wijze krijgen alle teams een plaats in de 1/16 finale. De open plaatsen 14 tot en met 19 
zijn in de 1/16 finale terug te vinden op de plaatsen met een X. 
 
Merk op dat in de 1/16 finale alle poulewinnaars een team treffen die in de poules op de 
tweede plaats zijn geëindigd en dat de nummers 1 en 2 uit één en dezelfde poule elkaar pas 
weer in de finale kunnen treffen! 
 
15.4.4  Overzetting naar het afvalschema: B- en C-toernooi 
 
De indeling voor de 1/8 finales van het B- en C-toernooi gaat op vergelijkbare wijze. In het 
voorbeeld met 49 teams gaat het om 13 teams die naar het B-toernooi gaan en 10 naar het C-
toernooi. Er wordt gebruik wordt gemaakt van een kleiner schema dan dat voor het A-toernooi 
(het bovenste schema in bijlage 14), omdat het nu immers om indeling voor de 1/8 finale gaat. 
De teams in het B-toernooi komen onderaan elkaar te staan in de linker witte kolom in het 
midden, de teams in het C-toernooi in de rechter kolom. (N.B. in dit geval worden dus wél bei-
de helften van het afvalschema gebruikt!) 
Merk op dat, als gevolg van de afwijkende verwijscijfers in de Franse poules, de open plaatsen 
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met een X nu onderaan in lijst komen te staan. 
 
De indeling voor beide 1/8 finales (en in dit voorbeeld dus tevens cadrage) geschiedt zoals on-
der 15.4.3 beschreven voor het A-toernooi. 
 
 Tip 9 
 Net zoals bij een opsplitsing in vier eindtoernooien onder 15.3 is het nuttig om ook nu 

weer de drie afzonderlijke eindtoernooien te markeren met de letters A, B en C. 
 
15.4.5  Het plaatsen van teams 
 
Ook nu is het weer mogelijk om teams te plaatsen. In bovenstaand voorbeeld (zie bijlagen 19 
en 20) gaat het om acht geplaatste teams op één van de voor hen gereserveerde nummers 1, 
5, 9, 13, 17, 21, 25 en 29 worden geplaatst volgens onderstaande tabel. 
 

Aantal teams 9-16 17-32 33-64 65-128 

Plaatsnummer Teamnr. Teamnr. Teamnr. Teamnr. 

P1 9 9 17 33 

P2 5 5 5 21 

P3 13 13 29 45 

P4 1 1 9 9 

P5     25 57 

P6     13 29 

P7     21 37 

P8     1 17 

P9       49 

P10       5 

P11       61 

P12       25 

P13       41 

P14       13 

P15       53 

P16       1 

 
Diagram 7: universeel schema voor het plaatsen van teams bij gebruikmaking van Marokkaan-

se afvalschema’s 
 
Net als in de vorige variant kan er geplaatst worden op basis van de veronderstelde onderlinge 
speelsterkte (dus met gebruikmaking van een plaatsingslijst op volgorde van sterkte) of op 
basis van onderlinge gelijkheid. 
In het eerste geval wordt er geplaatst met gebruikmaking van de lettercijfercombinaties P1, 
P2, P3, enzovoort. P1 is de nummer 1 van de plaatsingslijst, P2 de nummer 2, P3 de nummer 3, 
enzovoort. 
In het tweede geval worden de acht gereserveerde plaatsen willekeurig verdeeld door middel 
van loting en komen de cijfers achter de P te vervallen. 
 
Op vergelijkbare wijze kunnen desgewenst nummers worden toegewezen aan teams van één 
en dezelfde vereniging. De dan nog resterende nummers zijn beschikbaar voor de overige 
teams. 
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In het voorbeeldschema zijn we er voor het gemak vanuit gegaan dat de geplaatste teams 
daadwerkelijk winnaars van hun poule zijn geworden. Indien dat niet het geval is, dus nadat ze 
ten minste één partij hebben verloren, vervalt uiteraard hun beschermde status. 
In de lijst van de 1/32 finale van het A-toernooi (bijlage 21) vinden we de geplaatste teams 
vetgedrukt terug op de plaatsen 1, 3, 5, 7, 18, 20, 22 en 24 (de teams 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 9-1, 10-
1, 11-1 en 12-1), waardoor ze elkaar, zoals u kunt zien op het schema, niet eerder zullen tref-
fen dan in de kwartfinale. 
 
15.4.6  Afwijkende aantallen equipes 
 
In het bovenstaande voorbeeld is uitgegaan van een aantal teams dat ligt tussen 33 en 64. 
Voor aantallen teams onder de 33 en boven de 64 zijn aangepaste pouleschema’s nodig. Dit 
allereerst als gevolg van de toewijzing van de geplaatste teams – zie bovenstaande tabel – 
maar ook vanwege de speciaal gekozen rode cijfers in kolom A van de Franse pouleschema’s. 
Om die reden zijn enigszins aangepaste schema’s noodzakelijk, die echter alle op het zelfde 
principe zijn gebaseerd. Zie hieronder. 
 
15.4.6.1  Franse poules tot en met 16 equipes 
 
Voor de poule-indeling bij maximaal 16 deelnemende teams zie bijlage 22. Op vergelijkbare 
wijze als in de pouleschema’s voor 33 tot en met 64 teams, zijn de vier geplaatste teams te-
rechtgekomen op de nummers 1, 5, 9 en 13 conform het schema in diagram 7. 
De nummers 1 en 2 uit de poules (maximaal 8 teams) gaan door naar de kwartfinale van het A-
toernooi (kleine schema in bijlage 14), de nummers 3 en 4 (van beide maximaal 4 teams) naar 
de halve finale van respectievelijk het B- of C-toernooi (gebruik in dit speciale geval ook het 
kleine schema van bijlage 14; de plekken 5 tot en met 8 in de witte middenkolom blijven nu 
blanco, met als gevolg dat er een ‘virtuele cadrageronde’ ontstaat in de kwartfinale). Het ver-
volg gaat zoals hierboven beschreven bij een aantal van 33 tot en met 64 teams. 
 
15.4.6.2  Franse poules voor 17 tot en met 32 equipes 
 
Voor de poule-indeling bij een aantal deelnemende teams van 17 tot en met 32 teams zie bij-
lage 23. Op vergelijkbare wijze als in de pouleschema’s voor 33 tot en met 64 teams, zijn de 
vier geplaatste teams terechtgekomen op de nummers 1, 5, 9 en 13 conform het schema in 
diagram 7. 
De nummers 1 en 2 uit de poules (maximaal 16 teams) gaan door naar de 1/8 finale van het A-
toernooi (grote schema in bijlage 14), de nummers 3 en 4 (van beide maximaal 8 teams) naar 
de kwartfinale van respectievelijk het B- of C-toernooi (kleine schema in bijlage 14). Het ver-
volg gaat zoals hierboven beschreven bij een aantal van 33 tot en met 64 teams. 
 
15.4.6.3  Franse poules voor 65 tot en met 128 equipes 
 
Voor de poule-indeling bij een aantal deelnemende teams dat ligt tussen 65 en 128 zie de bij-
lagen 24 en 25. Op vergelijkbare wijze als in de pouleschema’s voor 33 tot en met 64 teams, 
zijn de acht geplaatste teams terechtgekomen op de nummers 1, 5, 9 en 13 conform het 
schema in diagram 7. 
De nummers 1 en 2 uit de poules (maximaal 64 teams) gaan door naar de 1/32 finale van het 
A-toernooi (bijlage 12), de nummers 3 en 4 (van beide maximaal 32 teams) naar de 1/16 finale 
van respectievelijk het B- of C-toernooi (bijlage 13). Het vervolg gaat zoals hierboven beschre-
ven bij een aantal van 33 tot en met 64 teams. 
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15.4.7  Variant 
 
Het is uiteraard ook mogelijk om het toernooi na de Franse poules voort te zetten met twee 
toernooien in plaats van drie. Te weten het A-toernooi voor de poulenummers 1 en 2 en het B-
toernooi voor de nummers 3 en 4. 
Het vervolg van het toernooi geschiedt in deze variant met gebruikmaking van slechts één af-
valschema (links én rechts) in plaats van twee, zoals in het geval van drie afzonderlijke toer-
nooien. 
De drie kolommen A, B en C onder de kop NAAR in het pouleschema worden dan terugge-
bracht van drie tot twee (A en B), waarbij de rode verwijscijfers in de kolom B gelijk zijn aan die 
in de kolom A. Dus met de speciale verwijscijfers 1-32, 2-31, 3-30, 9-24, 10-23, 11-22, enzo-
voort in het schema in bijlage 20. 
In het voorbeeld van 49 deelnemende teams zal het A-toernooi ook nu weer uit 26 teams be-
staan en het B-toernooi uit 23. Dit als gevolg van de drie incomplete poules.
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16  BAANADMINISTRATIE 
 
16.1  Inleiding 
 
Hoewel het in dit hoofdstuk te behandelen onderwerp strikt genomen niet onder de noemer 
wedstrijdsystemen valt, is het toch nuttig er in het kort op in te gaan. 
 
16.2  Wel of geen baannummers? 
 
Zodra als gevolg van de loting of het wedstrijdschema bekend is welke twee equipes tegen 
elkaar moeten uitkomen, kan hun een speelterrein worden toegewezen. Noodzakelijk daarbij 
is dat bijgehouden wordt welke equipes op welke banen spelen en, niet te vergeten, welke 
baan er vrijkomt wanneer een partij beëindigd is. Een goede administratie is daarom een ver-
eiste van de eerste orde. 
Erg moeilijk is zo'n administratie niet, noodzakelijk is wel dat het zeer zorgvuldig gebeurt. Het 
is aan te bevelen om een of twee personen van de wedstrijdleiding uitsluitend met deze taak 
te belasten. Het spreekt voor zich dat er tussen de eigenlijke wedstrijdleiding, die de lotingen 
verricht en het wedstrijdschema bijhoudt, en de baanadministratie een goede communicatie 
dient te zijn. Op basis van de gegevens van de wedstrijdleiding (welke equipes komen tegen 
elkaar uit) kent de baanadministratie een vrijgekomen speelterrein toe om vervolgens de bei-
de equipes daarheen te verwijzen. En op het moment dat de uitslag van een partij bekend is, 
geeft de wedstrijdleiding onmiddellijk aan de baanadministratie door dat de betreffende baan 
is vrijgekomen. 
 
16.3  Toekenning van banen: methode 1 
 
De administratie van de banen waarop gespeeld wordt, kan in principe al op een simpel A4'tje 
geschieden. In de linker kolom van het overzicht zijn alle baannummers vermeld (zie de bijla-
gen 9, 10 en 11). In de kolom ernaast wordt genoteerd welke equipes (equipenummers) tegen 
elkaar spelen. 
Zodra een partij beëindigd is, kan deze partij worden doorgehaald of worden voorzien van een 
duidelijke en gekleurde markering. In één oogopslag valt dan te zien welke banen vrij zijn en 
kan er een nieuwe partij in de volgende kolom worden genoteerd. Het is niet nodig om voor 
iedere wedstrijdronde een aparte kolom te reserveren. Sommige partijen duren nu eenmaal 
veel langer dan andere en in de praktijk kan het daarom gebeuren dat een bepaalde baan 
minder vaak gebruikt zal worden dan een andere. 
 
16.4  Toekenning van banen: methode 2 
 
De onder 15.2.1 beschreven methode heeft het nadeel dat de deelnemers zelf moeilijk kunnen 
zien waar zij moeten spelen. Daarom is het aan te raden om gebruik te maken van een zoge-
naamd whiteboard van ruime afmetingen (bijvoorbeeld 70 bij 100 cm) waarop met uitwisbare 
viltstift kan worden geschreven. 
Het schema (zie diagram 8) bestaat uit meerdere smalle en brede kolommen. In de smalle ko-
lommen worden de baannummers genoteerd. Van belang is dat de baannummers en het roos-
ter zelf aangebracht zijn met normale, watervaste viltstift. Rechts van de baannummers wor-
den in de brede kolommen de nummers van de equipes die tegen elkaar uitkomen genoteerd.  
Deze equipenummers worden met een uitwisbare viltstift (whiteboard marker) aangebracht 
en bij voorkeur in een afwijkende kleur. Zodra een partij afgelopen is, worden de betreffende 
equipenummers uitgewist. Op die wijze is er een voortdurend overzicht welke banen in ge-
bruik zijn en welke niet. 
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Diagram 8: ‘whiteboard’ baanadministratie voor 32 banen 
 

16.5  Toekenning van banen: methode 3 
 
Een heel handige en praktische manier van verwerking is met gebruikmaking van een magne-
tisch whiteboard en memomagneten. Magneetborden en memomagneten (bij voorkeur in 
rood; rood = bezet) zijn al vanaf enkele tientallen euros verkrijgbaar in diverse afmetingen en 
uitvoeringen. 
Het werkt als volgt. 
 
Breng op de witte ondergrond van het magneetbord een rooster aan met een aantal vakken 
dat gelijk is aan het aantal beschikbare banen. Dat kan bijvoorbeeld met gebruikmaking van 
een permanent marker en een liniaal of anders met een voorgedrukt papieren schema dat met 
sellotape op het bord kan worden bevestigd. Min of meer zoals het rooster in bijlage 4, maar 
dan zonder de diagonale lijnen. Alle vakken worden voorzien van een baannummer. 
Zodra een baan in gebruik is, dus in de eerste ronde zijn dat alle banen, wordt het bijbehoren-
de vak voorzien van een rode memomagneet. Zodra de partij is afgelopen, wordt de memo-
magneet verwijderd en is onmiddellijk te zien dat de bijbehorende baan beschikbaar is voor 
een andere partij. 
Handig is om het toegewezen baannummer ook te vermelden bij de partij op de scorelijsten. 
 
16.6  Tip van belang 
 
Of er nu wel of niet gebruik wordt gemaakt van een baanadministratie, een goede geluidsin-
stallatie met bij voorkeur een speciaal aan te stellen speaker, kan wonderen verrichten bij het 
vinden van elkaars tegenstanders! In het geval van toegewezen banen kunnen beide teams 
opgeroepen worden en onmiddellijk naar hun baan worden verwezen waar ze elkaar treffen. 
Het zal een vlot verloop van het toernooi ten goede komen!

1  9  17  25  

2  10  18  26  

3  11  19  27  

4  12  20  18  

5  13  21  29  

6  14  22  30  

7  15  23  31  

8  16  24  32  
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17  NAWOORD 
 
Een belangrijke conclusie uit het voorafgaande zal zijn dat er geen enkel wedstrijdsysteem be-
staat dat in alle opzichten volmaakt of ideaal is. Alle systemen hebben hun voor- en nadelen. 
Zo hebben we kunnen vaststellen dat het competitiesysteem de meest rechtvaardige wed-
strijdvorm is. De loting speelt geen enkele rol en alle equipes ontmoeten elkaar allemaal ten 
minste één keer. Daarentegen is het wel de meest tijdrovende wedstrijdvorm en ook aan de 
belangrijke voorwaarde van gelijkheid van belangen wordt, zeker in de slotfase van de compe-
titie, niet voldaan. 
 
Het rechtstreekse afvalsysteem – of de direct afgeleide varianten daarvan – is de snelste en 
meest efficiënte wedstrijdvorm om tot één ongeslagen winnaar te komen. De loting en het 
verrassingseffect spelen altijd een relatief grote rol. 
Bij een rechtstreeks afvalsysteem zonder voorrondes, in welke vorm dan ook, blijft de uitein-
delijke winnaar altijd ongeslagen. Bij een competitiesysteem en een afvalsysteem met voor-
rondes hoeft dat noodzakelijkerwijs niet het geval te zijn. Bij deze categorie systemen is vroeg-
tijdig verlies niet onmiddellijk fataal. Er is als het ware een herkansingsmogelijkheid 
ingebouwd. Dat maakt deze systemen minder onverbiddelijk en dus spelersvriendelijker. Van 
de andere kant vergen ze wel meer tijd dan afvalsystemen zonder voorrondes. 
 
De onder systeem CO, AZ, AV en OV gerubriceerde varianten kunnen in een bijna oneindig 
aantal variaties worden gecombineerd. Voor welk systeem of welke combinatie u ook kiest, 
belangrijk en noodzakelijk is altijd om, zowel bij de aankondiging van een toernooi als op de 
toernooidag zelf, zo exact en helder mogelijk aan te duiden welk wedstrijdsysteem zal worden 
toegepast. Onduidelijkheden of zelfs conflicten op de wedstrijddag zelf kunnen daardoor voor-
komen worden. Verrassingen mogen zich immers nooit voordoen. 
 
Het is een goede zaak dat organiserende instanties, althans in principe, geheel vrij zijn bij het 
maken van een keuze voor de ene of andere wedstrijdvorm. Echter, het is het overwegen 
meer dan waard om - uiteraard in goed onderling overleg en onder auspiciën van de NJBB – 
meer uniformiteit aan te brengen binnen de vele mogelijke wedstrijdsystemen.  
Standaardisatie, na meer dan veertig jaar NJBB, wordt steeds noodzakelijker, zeker wanneer 
daarbij een scheiding zou worden aangebracht tussen de toernooien voor de meer prestatief 
ingestelde wedstrijdspelers en die voor de meer recreatief ingestelde spelers. Door het toe-
passen van strikte en zuivere wedstrijdsystemen bij toernooien voor de eerstgenoemde groep 
spelers, zal de buitenwereld – denk bijvoorbeeld aan de media en mogelijke sponsors – de 
petanquesport zonder enige twijfel serieuzer nemen. Ook met dát doel voor ogen is deze – 
volledig herziene en uitgebreide handleiding voor wedstrijdsystemen geschreven, in de hoop 
dat deze u tot leidraad mag dienen bij een zo goed mogelijke inrichting van uw toernooien. 
 
Nogmaals, veel succes!



 

 

Bijlage 1: Basisrooster Nationale Competitie (voor 16 equipes) 
 
 

DAG EN 1E DAG 2E DAG 3E DAG 

RONDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

EQUIPE TEGENSTANDERS TEGENSTANDERS TEGENSTANDERS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 16 15 

3 4 2 1 7 8 5 6 11 12 9 10 15 16 13 14 

4 3 1 2 8 7 6 5 12 11 10 9 16 15 14 13 

5 6 7 8 1 2 3 4 13 14 15 16 9 10 11 12 

6 5 8 7 2 1 4 3 14 13 16 15 10 9 12 11 

7 8 5 6 3 4 1 2 15 16 13 14 11 12 9 10 

8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 13 12 11 10 9 

9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 9 12 11 14 13 16 15 2 1 4 3 6 5 8 7 

11 12 9 10 15 16 13 14 3 4 1 2 7 8 5 6 

12 11 10 9 16 15 14 13 4 3 2 1 8 7 6 5 

13 14 15 16 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

14 13 16 15 10 9 12 11 6 5 8 7 2 1 4 3 

15 16 13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Bovenstaand partijenrooster wordt bij de Nationale Competitie van de NJBB toegepast als basisrooster. 
Als u goed kijkt, kunt u zien dat het rooster(met inbegrip van de meest linkse kolom) is opgebouwd uit 
zestien vierkantige cijferblokken die elk zijn samengesteld uit slechts vier verschillende getallen. De cijfer-
blokken bevatten respectievelijk de getallen 1 tot en met 4, 5 tot en met 8, 9 tot en met 12, en 13 tot en 
met 16. 
Door deze opbouw is het mogelijk te bewerkstelligen dat equipes van één en dezelfde vereniging elkaar 
op de eerste dag ontmoeten (zoals het competitiereglement voorschrijft). Met name de rondes 1, 2, 3, 6, 
7, 14 en 15 bevatten partijen van aansluitende equipenummers of van equipenummers die dicht bij elkaar 
in de buurt liggen. U kunt dat zelf in het rooster constateren. 
Afhankelijk van de lijst van deelnemende equipes (per groep alfabetisch op verenigingsnaam op te stel-
len) en aan de hand van bovenstaand basisrooster kan snel geconstateerd worden welke rondes in ieder 
geval op de eerste dag dienen plaats te vinden. De verdere volgorde van de te spelen rondes wordt door 
loting vastgesteld. 
Bij drie, vier of vijf voorgelote partijen op een toernooidag kan men ook van dit basisrooster gebruik ma-
ken. Door loting kunnen het benodigde aantal rondes worden bepaald. Keuze genoeg: 15 partijen.



 

 

Bijlage 2: Universele scorelijst 
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Bijlage 3: Afvalschema eindrondes 
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Bijlage 4: Lotingsschema tot en met 64 equipes 
 

 

  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 



 

 

Bijlage 5: Lotingsschema 65 tot en met 128 equipes 
 
 

  

33 34 35 36 

37 38 39 40 

41 42 43 44 

45 46 47 48 

49 50 51 52 

53 54 55 56 

57 58 59 60 

61 62 63 64 



 

 

Bijlage 6: Lotingsschema 129 tot en met 192 equipes 
 
 

  

65 66 67 68 

69 70 71 72 

73 74 75 76 

77 78 79 80 

81 82 83 84 

85 86 87 88 

89 90 91 92 

93 94 95 96 



 

 

Bijlage 7: Lotingsschema 193 tot en met 256 equipes 
 
 

97 98 99 100 

101 102 103 104 

105 106 107 108 

109 110 111 112 

113 114 115 116 

117 118 119 120 

121 122 123 124 

125 126 127 128 



 

 

Bijlage 8: Blanco lotingsschema 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Bijlage 9: Baanadministratie tot en met 32 banen 
 
 
 

1         

2         

3         

4         

5         
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8         
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17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         



 

 

Bijlage 10: Baanadministratie 33 tot en met 64 banen 
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59         
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61         

62         

63         

64         



 

 

Bijlage 11: Baanadministratie 65 tot en met 96 banen 
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84         
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86         
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89         
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Bijlage 12: Marokkaans afvalschema 1/64 finale 
  



 

 

Bijlage 13: Marokkaans afvalschema 1/32 finale (met voorbeeld) 



 

 

Bijlage 14: Marokkaans afvalschema 1/16 en 1/8 finale  



 

 

Bijlage 15: Voorronde tot en met 64 equipes voor Marokkaans afvalschema (met voor-
beeld 16 geplaatste teams) 
  

LIJST 1-64 EQUIPES 

NAAR 
A/B 

  Voorronde   
NAAR 
C/D 

1 1 P16   2 1 

1 3     4 1 

2 5 P10   6 2 

2 7     8 2 

3 9 P4   10 3 

3 11     12 3 

4 13 P14   14 4 

4 15     16 4 

5 17 P8   18 5 

5 19     20 5 

6 21 P2   22 6 

6 23     24 6 

7 25 P12   26 7 

7 27     28 7 

8 29 P6   30 8 

8 31     32 8 

9 33 P1   34 9 

9 35     36 9 

10 37 P7   38 10 

10 39     40 10 

11 41 P13   42 11 

11 43     44 11 

12 45 P3   46 12 

12 47     48 12 

13 49 P9   50 13 

13 51     52 13 

14 53 P15   54 14 

14 55     56 14 

15 57 P5   58 15 

15 59     60 15 

16 61 P11   62 16 

16 63     64 16 



 

 

Bijlage 16: Voorronde 65 tot en met 128 equipes voor Marokkaans afvalschema 
  

LIJST 65-128 EQUIPES 

NAAR 
A/B 

  Voorronde   
NAAR 
C/D 

17 65    66 17 

17 67    68 17 

18 69    70 18 

18 71    72 18 

19 73    74 19 

19 75    76 19 

20 77    78 20 

20 79    80 20 

21 81    82 21 

21 83    84 21 

22 85    86 22 

22 87    88 22 

23 89    90 23 

23 91    92 23 

24 93    94 24 

24 95     96 24 

25 97     98 25 

25 99     100 25 

26 101     102 26 

26 103     104 26 

27 105     106 27 

27 107     108 27 

28 109     110 28 

28 111     112 28 

29 113     114 29 

29 115     116 29 

30 117     118 30 

30 119     120 30 

31 121     122 31 

31 123     124 31 

32 125     126 32 

32 127     128 32 



 

 

Bijlage 17: Voorronde 129 tot en met 192 equipes voor Marokkaans afvalschema 
  

LIJST 129-192 EQUIPES 

NAAR 
A/B 

  Voorronde   
NAAR 
C/D 

33 129    130 33 

33 131    132 33 

34 133    134 34 

34 135    136 34 

35 137    138 35 

35 139    140 35 

36 141    142 36 

36 143    144 36 

37 145    146 37 

37 147    148 37 

38 149    150 38 

38 151    152 38 

39 153    154 39 

39 155    156 39 

40 157    158 40 

40 159     160 40 

41 161     162 41 

41 163     164 41 

42 165     166 42 

42 167     168 42 

43 169     170 43 

43 171     172 43 

44 173     174 44 

44 175     176 44 

45 177     178 45 

45 179     180 45 

46 181     182 46 

46 183     184 46 

47 185     186 47 

47 187     188 47 

48 189     190 48 

48 191     192 48 



 

 

Bijlage 18: Voorronde 193 tot en met 256 equipes voor Marokkaans afvalschema 
  

LIJST 193-256 EQUIPES 

NAAR 
A/B 

  Voorronde   
NAAR 
C/D 

49 193    194 49 

49 195    196 49 

50 197    198 50 

50 199    200 50 

51 201    202 51 

51 203    204 51 

52 205    206 52 

52 207    208 52 

53 209    210 53 

53 211    212 53 

54 213    214 54 

54 215    216 54 

55 217    218 55 

55 219    220 55 

56 221    222 56 

56 223     224 56 

57 225     226 57 

57 227     228 57 

58 229     230 58 

58 231     232 58 

59 233     234 59 

59 235     236 59 

60 237     238 60 

60 239     240 60 

61 241     242 61 

61 243     244 61 

62 245     246 62 

62 247     248 62 

63 249     250 63 

63 251     252 63 

64 253     254 64 

64 255     256 64 



 

 

Bijlage 19: Franse poules 33 tot en met 64 equipes voor Marokkaans afvalschema – 1 
(met voorbeeld 8 geplaatste teams en 15 open plaatsen) 
  

P
o

u
le

  

Nr Equipe 

Tegenstander - Score - Code Eindstand NAAR 

T1 Sc 1 T2 Sc 2 T3 Sc 3 C   Equipe A B C 

1 

1 P8 2             1e   1     

2   1             2e   32
2 

    

3   4             3e     1   

4   3             4e       1 

2 

5 P2 6             1e   2     

6   5             2e   31     

7   8             3e     2   

8   7             4e       2 

3 

9 P4 10             1e   3     

10   9             2e   30     

11   12             3e     3   

12   11             4e       3 

4 

13 P6 14             1e   4     

14   13             2e   29     

15   16             3e     4   

16   15             4e       4 

5 

17  P1 18             1e   5     

18   17             2e   28     

19   20             3e     5   

20   19             4e       5 

6 

21  P7 22             1e   6     

22   21             2e   27     

23   24             3e     6   

24   23             4e       6 

7 

25  P5 26             1e   7     

26   25             2e   26     

27   28             3e     7   

28   27             4e       7 

8 

29  P3 30             1e   8     

30   29             2e   25     

31   32             3e     8   

32   31             4e       8 



 

 

Bijlage 20: Franse poules 33 tot en met 64 equipes voor Marokkaans afvalschema – 2 
(met voorbeeld 8 geplaatste teams en 15 open plaatsen) 
  

P
o

u
le

  

Nr Equipe 

Tegenstander - Score - Code Eindstand NAAR 

T1 Sc 1 T2 Sc 2 T3 Sc 3 C   Equipe A B C 

9 

33  34             1e   9     

34  33             2e   24     

35  36             3e     9   

36  35             4e       9 

10 

37  38             1e   10     

38  37             2e   23     

39  40             3e     10   

40  39             4e       10 

11 

41  42             1e   11     

42   41             2e   22     

43   44             3e     11   

44 X 43             4e       11 

12 

45 
 

46             1e   12     

46   45             2e   21     

47   48             3e     12   

48 X 47             4e       12 

13 

49   50             1e   13     

50   49             2e   20     

51   52             3e     13   

52 X 51             4e       13 

14 

53 X 54             1e   14     

54 X 53             2e   19     

55 X 56             3e     14   

56 X 55             4e       14 

15 

57 X 58             1e   15     

58 X 57             2e   18     

59 X 60             3e     15   

60 X 59             4e       15 

16 

61 X 62             1e   16     

62 X 61             2e   17     

63 X 64             3e     16   

64 X 63             4e       16 



 

 

Bijlage 21: Marokkaans afvalschema vanaf 1/16 finale na Franse poules (met voorbeeld) 
 
  



 

 

Bijlage 22: Franse poules tot en met 16 equipes voor Marokkaans afvalschema 
  

P
o

u
le

  

Nr Equipe 

Tegenstander - Score - Code Eindstand NAAR 

T1 Sc 1 T2 Sc 2 T3 Sc 3 C   Equipe A B C 

1 

1 P4 2             1e   1     

2   1             2e   8     

3   4             3e     1   

4   3             4e       1 

2 

5 P2 6             1e   2     

6   5             2e   7     

7   8             3e     2   

8   7             4e       2 

3 

9 P1 10             1e   3     

10   9             2e   6     

11   12             3e     3   

12   11             4e       3 

4 

13 P3 14             1e   4     

14   13             2e   5     

15   16             3e     4   

16   15             4e       4 



 

 

Bijlage 23: Franse poules 17 tot en met 32 equipes voor Marokkaans afvalschema 
  

P
o

u
le

  

Nr Equipe 

Tegenstander - Score - Code Eindstand NAAR 

T1 Sc 1 T2 Sc 2 T3 Sc 3 C   Equipe A B C 

1 

1 P4 2             1e   1     

2   1             2e   16     

3   4             3e     1   

4   3             4e       1 

2 

5 P2 6             1e   2     

6   5             2e   15     

7   8             3e     2   

8   7             4e       2 

3 

9 P1 10             1e   3     

10   9             2e   14     

11   12             3e     3   

12   11             4e       3 

4 

13 P3 14             1e   4     

14   13             2e   13     

15   16             3e     4   

16   15             4e       4 

5 

17 
 

18             1e   5     

18   17             2e   12     

19   20             3e     5   

20   19             4e       5 

6 

21 
 

22             1e   6     

22   21             2e   11     

23   24             3e     6   

24   23             4e       6 

7 

25   26             1e   7     

26   25             2e   10     

27   28             3e     7   

28   27             4e       7 

8 

29   30             1e   8     

30   29             2e   9     

31   32             3e     8   

32   31             4e       8 



 

 

Bijlage 24: Franse poules 65 tot en met 128 equipes voor Marokkaans afvalschema - 1  



 

 

Bijlage 25: Franse poules 65 tot en met 128 equipes voor Marokkaans afvalschema - 2 
 


