
Bericht inzake afronding seizoen 2019-2020 

Beste deelnemers, 

Nu het definitieve besluit is genomen dat het Eredivisie-seizoen 2019-2020 niet verder zal worden 

afgemaakt, heeft de organisatie van S11manager overleg gevoerd over de afsluiting van deze jaargang. De 

situatie waarin we nu verkeren staat niet precies beschreven in het Reglement. Daarom hebben we in 

overeenstemming met artikel 21 een beslissing genomen zonder de intentie om daarbij iemand te 

bevoordelen of benadelen. 

De beslissingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

— Verwerken van speelronde 22 

— Opmaken van de eindstand na 26 speelronden, en uitkering prijzengeld 

— Overige geldprijzen S11manager 

— De voorspelling van de eindstand van de eredivisie 

Hieronder informeren we jullie over de beslissing over elk van deze onderwerpen. 

 

Verwerken van speelronde 22 

In speelronde 22 zijn twee van de negen wedstrijden, te weten FC Utrecht – Ajax, en AZ – Feyenoord, 

niet gespeeld. Hierbij heeft de organisatie verschillende mogelijkheden overwogen hoe om te gaan met 

deze speelronde. Dit betrof onder andere de volgende opties: 

a) Alle spelers van de 4 genoemde clubs in deze speelronde nul punten toe te kennen, waarbij geen 

wisselspeler in actie komt voor de spelers van deze clubs. Voor deze oplossing heeft de 

organisatie na beraad gekozen; 

b) Alle spelers van de 4 genoemde clubs in deze speelronde nul punten toe te kennen, waarbij wél 

een wisselspeler in actie komt voor de spelers van deze clubs. Deze oplossing vond de organisatie 

niet rechtvaardig, omdat het nog maar de vraag zou zijn geweest of deze wisselspeler 

daadwerkelijk in actie zou zijn gekomen, dat zullen we nooit weten omdat de genoemde twee 

wedstrijden uiteindelijk niet zijn gespeeld; 

c) Speelronde 22 in het geheel te schrappen, omdat de speelronde niet volledig is afgemaakt. Dit 

vindt de organisatie niet rechtvaardig, omdat er spelers zijn die wél gewoon in actie zijn 

gekomen, en ook al punten hebben gehaald. Op deze wijze zou je dan deelnemers zekere punten 

ontnemen. 

De conclusie hieruit is dat de spelers van FC Utrecht, Ajax, AZ en Feyenoord in speelronde 22 allemaal 

nul punten hebben gehaald, zonder dat voor deze specifieke spelers een reservespeler kan worden ingezet. 

Uiteraard spelen deelnemers wel (mogelijk) met een reservespeler in deze speelronde als één van de 

andere spelers (niet zijnde van deze vier clubs) niet had gespeeld. 

Omdat speelronde 22 niet volledig is afgemaakt, is besloten om geen weekprijs toe te kennen voor deze 

speelronde. Zie ook later in dit nieuwsbericht. 

 

 



 

Opmaken van de eindstand en uitkering prijzengeld 

De organisatie heeft besloten om, gegeven dat uiteindelijk circa 75% van het seizoen wél gespeeld is, de 

tussenstand na alle gespeelde wedstrijden te hanteren als de eindstand. Hierdoor worden ook gewoon de 

geldprijzen uitgekeerd op basis van de eindstand, zoals dat in andere seizoen ook zou worden gedaan.  

Het seizoen 2019-2020 kent in feite twee winnaars, omdat Anne de Ruyter en Joris Hanck beide op de 

eerste plaats zijn geëindigd met 844 punten. Het toeval wil dat zij ook samen op de eerste plaats stonden 

bij het ingaan van de winterstop. Die zullen wel precies dezelfde teams hebben gehad, zou je denken, 

maar niets is minder waar. Na een periode van stuivertje wisselen eindigen zij gezamenlijk op de 

bovenste trede van het erepodium, en zijn daarmee als winnaars de opvolger van Lars Berendsen, die 

vorig jaar als winnaar wist af te sluiten. De nummer drie is Anna Lam geworden, met 834 punten. Bij 

deze een felicitatie voor deze prestaties! 

Op basis van de “eindstand” na speelronde 26 worden, met inachtneming van het principe dat de bovenste 

10% van de ranglijst (ofwel 13 deelnemers) op basis hiervan een geldprijs winnen, de volgende prijzen 

uitgekeerd: 

Nr. Deelnemer Prijs (EUR) 

1 Anne de Ruyter 325 

2 Joris Hanck 325 

3 Anna Lam 150 

4 Peter Muilwijk Team 3 100 

5 Arjan Kolk 80 

6 Dennis Verkerk 70 

7 Robbert Bouhuijzen 60 

8 Peter Muilwijk Team 1 50 

9 Matthijs Hanck 40 

10 Luc Nilis op 10! 35 

11 Duncan Wilms 30 

12 MAVAVA 25 

13 Leendert Keuper 20 
 

Overige geldprijzen S11manager 

De prijzen voor de hoogste weekscores van speelronde 1 tot en met speelronde 26 (met uitzondering van 

die van speelronde 22) worden gewoon toegekend, dat wil zeggen dat de winnaars van deze speelrondes 

een gratis deelname winnen voor volgend seizoen (en EUR 20,00 voor elke speelronde die is gewonnen 

nadat al een gratis deelname is bijgeschreven).  

De prijs voor de hoogste weekscore van het seizoen (EUR 50,00) wordt gewoon toegekend op basis van 

de speelrondes die zijn gespeeld. Echter, de uiteindelijke eindwinnaars zijn zoals genoemd (zeer 

toevallig) ook allebei Herbstmeister geworden. Daarmee wordt artikel 18a van het Reglement van 

toepassing. Dit betekent dat de prijs voor de Herbstmeister doorschuift naar de hoogste weekscore van het 

seizoen. Deze prijs is gewonnen door Arjan Kolk, dankzij een weekscore van 62 punten in de laatst 

afgewerkte speelronde, namelijk ronde 26. Hiermee wint Arjan het bedrag van EUR 100,00. De op één na 

hoogste weekscore in het seizoen is behaald door Yahbee in speelronde 6, met in totaal 59 punten. Dit 

levert, ook volgens artikel 18a van het Reglement, een prijs van EUR 50,00 op. 



Dan zijn er nog de niet gespeelde speelrondes 27 tot en met 34, en de niet afgemaakte speelronde 22. 

Voor deze in totaal 9 speelrondes zijn geen prijzen (gratis deelnames voor volgend seizoen) uitgereikt. De 

organisatie heeft besloten om de 9 deelnemers die het hoogst zijn geëindigd in de eindstand van deze 

jaargang, en die nog geen (enkele) andere prijs hadden gewonnen, dit gratis ticket voor komend seizoen te 

geven. Deze gratis deelnames gaan hiermee naar Mark Doosje, Gerhald Visscher, De Selectie, Koen 

Eijkholt, Mike van der Ploeg, Maksler, Ruud Schulte, George Wilms en Reshma Saldanha. Dit 

betekent dat pas vanaf de gedeelde 27ste positie op de eindranglijst geen prijzen zijn gewonnen. Deze 

ongelukkige eer komt dit jaar toe aan Hup Holland, Sybren & Ellen en Johan Schrumpf. 

 

De voorspelling van de eindstand van de Eredivisie 

Alle deelnemers konden aan het begin van het seizoen de eindstand van de Eredivisie voorspellen. Op 

basis van het uitgangspunt dat de tussenstand na 26 speelronden ook de eindstand zou zijn, heeft de 

organisatie de nummers 1, 2 en 3 bepaald. Hieruit is naar voren gekomen dat Anna Lam de winnaar is 

geworden (met een prijs van EUR 100,00) van dit onderdeel, met 24 zogenaamde ‘strafpunten’ (dit getal 

wordt bepaald door voor elke club het verschil te nemen tussen de positie op de ranglijst na 26 

speelronden, en de voorspelde positie voor die club). In het geval van Anna komt dit aantal strafpunten 

neer op: 

— Voor 5 clubs geen strafpunten omdat deze op juiste positie waren voorspeld (Ajax als nr. 1, 

Feyenoord als nr. 3, VVV-Venlo als nr. 13, FC Twente als nr. 14, en RKC Waalwijk als nr. 18). 

— Voor 8 clubs één strafpunt, omdat de voorspelde positie één plaats afwijkt van de werkelijke positie. 

Dit betreft FC Utrecht, Vitesse, Heracles Almelo, FC Groningen, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, 

ADO Den Haag en Fortuna Sittard. 

— Voor 2 clubs twee strafpunten: AZ en PSV. 

— Voor 2 clubs drie strafpunten: PEC Zwolle en FC Emmen. 

— Voor 1 club zes strafpunten: Willem II. 

Op basis van diezelfde telling behaalt Cees Grijzenhout de tweede plaats (EUR 60,00) met 26 

strafpunten, en eindigt Duncan Wilms als derde (EUR 40,00) met 30 strafpunten. Duncan behoorde ook 

tot een select groepje deelnemers die 6 clubs op de juiste positie wisten te voorspellen, het meeste aantal 

goede voorspellingen dat is gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op basis van bovenstaande besluiten ziet de lijst met prijswinnaars van het seizoen 2019-2020 er als volgt 

uit: 

Pl. Deelnemer Waarde Omschrijving 

1 Anne de Ruyter 365,00 Gedeeld Winnaar, twee weekprijzen  

2 Joris Hanck 325,00 Gedeeld winnaar  

3 Anna Lam 270,00 Winnaar Eredivisieranglijst, Nr. 3, weekprijs  

4 Arjan Kolk 200,00 Hoogste weekscore, Nr. 5, weekprijs  

5 Yahbee 110,00 Op één na hoogste weekscore, drie weekprijzen  

6 Peter Muilwijk Team 3 100,00 Nr. 4  

7 Dennis Verkerk 90,00 Nr. 6, weekprijs  

8 Duncan Wilms 90,00 Nr. 3 Eredivisieranglijst, Nr. 11, weekprijs  

9 Robbert Bouhuijzen 80,00 Nr. 7, weekprijs  

10 Cees Grijzenhout 60,00 Nr. 2 Eredivsieranglijst  

11 Stannies Boys 60,00 Drie weekprijzen  

12 Peter Muilwijk Team 1 50,00 Nr. 8  

13 Matthijs Hanck 40,00 Nr. 9  

14 Timo Hanck 40,00 Twee weekprijzen  

15 Luc Nilis op 10! 35,00 Nr. 10  

16 MAVAVA 25,00 Nr. 12  

17 Leendert Keuper 20,00 Nr. 13  

 

De gratis deelnames voor volgend seizoen als gevolg van het winnen van een weekprijs, die niet zijn 

vermeld in bovenstaande tabel, zijn Michiel Martens, Georg Schrumpf, Jacques Veerman, Reinier 

van Emmerik, Tom Linnemann, Juul van der Grinten, Daanson, Rutger Pot en Eelko Mink. 

De 9 deelnemers die nog een gratis deelname winnen voor de niet afgemaakte speelrondes zijn hierboven 

al gemeld. 

 

Uitkering van prijzen 

Alle prijswinnaars willen we bij deze toch een (bescheiden) felicitatie overbrengen. Geef jullie 

rekeningnummer even door. Hierbij zullen we overigens voor iedereen die geen gratis deelname heeft 

staan voor volgend seizoen, zonder nader bericht EUR 20,00 inhouden van de prijs. Daarmee heb je dan 

meteen aan het bedrag van de inschrijving voor komend seizoen voldaan. 

 

Tot slot – op naar seizoen 2020-2021! 

Hoewel het uiteraard jammer is dat het seizoen op deze manier heeft moeten eindigen, gaan we met frisse 

moed richting een nieuw seizoen, en daarmee ook een nieuwe jaargang van S11manager! En het goede 

nieuws is, we hebben extra lang de tijd om het winnende team samen te stellen voor komend seizoen. En 

voor velen van ons zullen de gebruikelijke beperkingen van de zomervakantie nu eens geen obstakel 

vormen. Oftewel, elk nadeel heeft zijn voordeel.  



Traditiegetrouw maken we voor aanvang van elk nieuw seizoen een ranking op, een lijst met geplaatste 

deelnemers. Voor het bepalen van de ranking punten die in dit seizoen zijn behaald, zullen we de scores 

van alle deelnemers vermenigvuldigen met een factor 306/232 (omdat dit seizoen slechts 232 van de 306 

wedstrijden zijn gespeeld). Dit om te voorkomen dat iemand die dit seizoen heeft deelgenomen de 

komende jaren last heeft van een relatief lage ranking score omdat de punten van afgelopen seizoen niet 

zijn gebaseerd op een volledig afgewerkt seizoen. 

Nu we ons gaan opmaken voor seizoen 2020-2021, bij deze ook aan jullie allemaal de oproep om 

vrienden, familie, kennissen en collega’s enthousiast te maken om ook mee te doen. 

Voor nu bedanken wij jullie voor jullie enthousiaste deelname, en hopen we jullie na de zomer weer te 

begroeten als deelnemer, in volle gezondheid uiteraard! 

Hartelijke groet, 

S11manager 

Matthijs Hanck 

Joris Hanck 

Johan Schrumpf 

www.s11manager.nl 

 

http://www.s11manager.nl/

