Aan de deelnemers,
Het seizoen zit er weer op, na 34 wedstrijden is er een
einde gekomen aan een bijzonder voetbaljaar. Waarin
de VAR nadrukkelijk aanwezig is geweest. Enerzijds werd er door de VAR goed ingegrepen, maar
anderzijds zijn er ook heel veel onbegrijpelijke beslissingen gevallen. De willekeur was bijzonder groot,
en onrechtvaardig. Ook het scheidsrechterkorps, en hun baas (de KNVB) hebben een duit in het zakje
gedaan. In de bossen van Zeist krijgen ze van mij hiervoor een brevet van onvermogen, zij verdienen
hiermee geen schoonheidsprijs! Helaas, het is niet anders.
Enkele jaren geleden zijn de volgende zinnen ook al eens voorbijgekomen:
“Je kunt hier eindeloos over discussiëren, maar mijn inziens zijn hierdoor vele clubs en supporters mee
benadeeld. Dit neemt niet weg dat de ranglijst is gemaakt zoals die moest zijn, Ajax kampioen, PEC
Zwolle en Willem II degraderen en alles wat er tussen zit. Bij dit alles zijn er vele tranen van vreugde en
verdriet gevloeid”. Of het bovenstaande het spel heeft beïnvloed is niet te zeggen.
Met een bijzonder tegenvallend aantal deelnemers ging op 13 augustus 2021 de Soccergame-competitie
met 11 deelnemers van start. Dit was niet het gewenste resultaat (ondanks vele toezeggingen) wat ik
voor ogen had. Helaas het was niet anders. Gezien de samenstelling van de 11-tallen is het zeker een
spannend seizoen geworden.
Dit gezegd hebbende komen wij uit bij de eindstand.
De laatste weken waren spannend, het ging tussen de vier teams t.w. ‘FR1908’, ‘The Return’, L’equip
Petit’ en ‘Op Hoop van Zegen!’
In totaal stond eerste genoemde 18 weken aan kop. In ronde 30 werd hij door een indrukwekkende
opmars van ‘Op Hoop van Zegen!’ van de 1ste plaats verdrongen. Van de 30e t/m de laatste ronde was
er geen pijl meer op te trekken. Uiteindelijk moesten de
FM Troost- Rottier * The Return
extra punten (nr. 1 t/m 18) in het eindklassement de
3-4-3
doorslag gaan geven.
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van de 2e naar de 4e plaats, en C de Kamer ‘Op Hoop van
Zegen!’ die noodgedwongen op de laatste speeldag nog 4x wisselde, zakte van de 3de naar de 5e plaats.


De rode lantaarndrager is JW Adriaanse, met zijn team Promo83 speelde hij het schamel aantal punten
van 1051,25 bij elkaar.
Wat het wisselen betreft, door tegenvallende prestaties en blessures is er in totaal 99x gewisseld. Dit
komt neer op een gemiddelde van 8,250 per team. In vergelijking met het seizoen 2018-2019 is er door
de 53 teams, 437x gewisseld, dit komt neer op een gemiddelde van 8,245 per team. Dit is nagenoeg
gelijk aan het seizoen 2018-2019.

Hierbij enkele statistieken:
1 team te weten; ‘FC Loca People’ van E Slock heeft niet één keer gewisseld..
Daarentegen heeft 1 team FR1908 van A Troost er lustig op los gewisseld. In totaal wisselde hij 15x, dit
leverde hem 48 minpunten op.
Extra punten:
W van Beijsterveldt met L’equip Petit sprokkelde 88,00 extra punten met het voorspellen van de goede
rust- en eindstanden. Het team van JW Adriaanse ‘Promo83’ kon slechts 48,50 punten bijschrijven.
Het voorspellen van de goede eindrangschikking (nummers 1 t/m 18) heeft, door de onverwachte goede
en tegenvallende prestaties van de voetbalclubs, voor veel deelnemers aardig wat punten opgeleverd,
te weten; 3 teams 24, 3 teams 21, 1 team 15, 1 team 12, 3 team 6 en 1 team met 3 punten.
Weekwinnaar:
De top-3 van de weekwinnaars zijn:
‘FC Zaamslag 2’ 7x
‘The Return’, ‘Never Give Up’ en FR1908’ 5x
‘Op Hoop van Zegen! 4x
Enkele teams konden hun weg naar het "World Wide Web" niet vinden.
Bij deze wil ik alle prijswinnaars van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Tevens bedank ik de
overige deelnemers voor hun bijdrage aan de Soccergame-competitie. Ik hoop van harte dat u het
komend seizoen weer meespeelt, wie weet volgen er meer!
Het aantal ploegen voor het voorspellen van de goede- rust en eindstanden voor het komend seizoen
blijft ongewijzigd. Dit zijn de nummers 1 t/m 8 van de afgelopen competitie. Ajax, PSV, Feyenoord, FC
Twente, AZ, Vitesse, FC Utrecht en SC Heerenveen.
Uit de top-8 zijn weggevallen FC Groningen en Sparta Rotterdam, hier zijn FC Twente en SC Heerenveen
voor in de plaats gekomen.
Met dank voor het meespelen en bij deze een prettige zomertijd gewenst. Zodra het programma voor
het komend seizoen bekend gemaakt wordt, krijgt u kort daarna van mij de benodigde formulieren
toegestuurd.
Competitiestart 2022-2023
Zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie beginnen in het weekend van 5-7 augustus 2022.
Een week eerder wordt afgetrapt met de traditionele strijd om de Johan Cruijff Schaal. Vanwege het WK
in Qatar (van 21 november tot en met 18 december 2022) zien de kalenders van de Nederlandse
profcompetities er anders uit dan gebruikelijk.
Winterstop:
Het eerste gedeelte van de competitie eindigt voor de Eredivisie in het weekend van 11-13 november
2022, een week voor de start van het WK. De Eredivisie hervat vervolgens weer in het weekend van 6-8
januari 2023, zo’n drie weken na afloop van het WK.
Midweekse speelronde:
In het seizoen 2022/’23 is in de Eredivisie slechts één midweekse speelronde noodzakelijk (24-26 januari
2023). Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het thuis/uit-ritme voor de clubs en de
reisafstanden voor supporters.

Feyenoordvoorspellingen:
Naast het Soccergame zijn ook de Feyenoord-voorspellingen in ere
hersteld. Helaas viel het aantal deelnemers hier ook tegen. Ondanks
dit is het toch een mooi voetbaljaar geworden, en hebben de 5
deelnemers genoten van dit spel!
Met een voorsprong van 7,5 punt op A Troost is FM Troost- Rottier
met een totaal aantal punten van 219,00 (met inbegrip van de extra punten) als kampioen gekroond.
Zie verder de website:..
https://www.troost1950.nl

Tot dan….

Met groet,

Aad Troost
Terneuzen, 16 mei 2022

