
Beste JongGeraardsbergenaars en sympathisanten,

na het overweldigend succes van de 2 vorige jaren, organiseer ik dit seizoen opnieuw een Gouden 11 competitie.

Het principe is nog steeds hetzelfde: stel een ploeg samen met 11 spelers van de 16 Belgische 1e-klassers én de 3 heren-
ploegen van Jong Geraardsbergen (1e ploeg, beloften en studentenploeg) met een maximum budget van 200 miljoen euro.
De waardes van de JG-spelers zijn samengesteld op basis van de punten vorig jaar, gecombineerd met het professionele 
inschattingsvermogen van enkele voetbalkenners (of dat denken ze toch).
Let wel op, er zijn enkele belangrijke wijzigingen gebeurd dit jaar! Zo krijg je voor gele/rode kaarten minpunten, en krijgen 
scorende verdedigers/doelmannen meer punten dan een middenvelder of aanvaller.
 
Omdat er dit jaar ook dit jaar maandprijzen te winnen zijn, is het inschrijvingsgeld 10 € per ploeg. Dit is slechts een spotprijs 
voor heel wat speeldagen voetbalplezier, met prijzen voor de alle maandwinnaars, voor de eerste 3 in de eindstand, voor de 
beste JongGeraardsbergen-selectie én voor de rode lantaarn in de eindstand. De volledige inzet wordt integraal uitbetaald, 
dus ge moet genen bang hebben als ge mijn madam met nen Delvaux ziet rondlopen binnenkort.
 
Inschrijven kan via verschillende manieren: uw ploeg persoonlijk aan mij bezorgen (veiligste manier), in mijn bus steken 
(adres zie onder), sms'en, mms'en, mailen, viavia aan mij bezorgen, ..(adres zie onder), sms en, mms en, mailen, viavia aan mij bezorgen, ..
Het inschrijvingsgeld dient bij inschrijving zelf betaald te worden. Ik aanvaard geen ploegen zonder inschrijvingsgeld.
Deadline om in te schrijven = vrijdag 26 augustus 2011 om 18h.
 
Iedereen mag deelnemen, dus aarzel niet om deze mail door te sturen naar potentiële deelnemers. Hoe meer zielen, hoe 
groter de prijzenpot!
Alle info is hieronder te vinden, de resultaten komen op http://www.jonggeraardsbergen.be/ of op Facebook (groep ‘Gouden 
11 Jong G'Bergen 2011-2012’)
 
Spelregels:
Stel je ploeg samen volgens de officiële regels van de reguliere Gouden 11, met volgende uitzonderingen
1) Naast de 16 eersteklasse-clubs, kan je ook de spelers van Jong Geraardsbergen in je ploeg zetten
2) Het maximum aantal spelers van Jong Geraardsbergen in je ploeg is onbeperkt (in tegenstelling tot de 16 eersteklasse-
clubs, waar je er slechts 2 per ploeg mag selecteren).
3) Je hoeft géén kapitein te kiezen.
4) De wedstrijden van zowel de beloften als de studentenploeg als de eerste ploeg van Jong Geraardsbergen tellen mee. 
5) Je kan 4 transfers doen tijdens het seizoen. Hierover later meer info.
6) De eerste speeldag gaat door tijdens het weekend van 26-27-28 augustus 2011
7) De laatste speeldag gaat door tijdens het weekend van de laatste officiële seizoenswedstrijd van Jong Geraardsbergen 
(behalve eventuele eindronde-wedstrijden). Deze wordt later nog meegedeeld.
8) Meerdere ploegen per persoon zijn toegelaten
 
De officiële regels van de Gouden 11
1) Stel een ploeg samen van 11 spelers met een maximum waarde van 200 mio €
2) Kies een opstelling (klassiek 4-4-2 of verdedigend 5-3-2 of aanvallend 4-3-3)
3) Kies max. 2 spelers van dezelfde club (uitzondering: Jong Geraardsbergen)
 
Hoe kan je punten scoren?
De puntentelling is gebaseerd op de werkelijke resultaten van de spelers en komt bijgevolg geheel objectief tot stand. 
Bijgevolg kan je na de wedstrijden al zelf aan het rekenen slaan en je punten van je Gouden 11 voor die dag uitrekenen.
Hoe de puntenverdeling juist in zijn werk gaat, lees je hier:
'GOAL':
-       doelman die scoort: 5 punten per goal



-       verdediger die scoort: 4 punten per goal
-       middenvelder/aanvaller die scoort: 3 punten per goal
'ASSIST': 2 punten voor de aanbieder van de ‘beslissende voorzet’.
'45 MINUTEN': 1 punt voor iedere doelman/verdediger die minstens 45 minuten op het veld staat.
'CLEAN SHEET': 2 punten voor iedere doelman/verdediger die de volledige match op het veld staat en geen enkel doelpunt 
tegenkrijgt.
'GOALS ALLOWED': per tegendoelpunt dat valt terwijl een doelman/verdediger op het veld staat, krijgt deze verdediger 1 
strafpunt (dus -1).
NIEUW 'GELE & RODE KAART': 1 minpunt voor de speler die een gele kaart pakt, 3 minpunten voor de speler die een rode 
kaart pakt. 
Bij een rode kaart vervallen de minpunten van eventueel eerdere gele kaart(en) in de match voor die speler.
Voor spelers van de eersteklasse-clubs, worden de punten overgenomen van de website/krant
 
Voor spelers van Jong Geraardsbergen, worden de punten gegeven op basis van de statistieken van de trainers. 
Let op: voor doelmannen en verdedigers tellen vervangingen niet meer mee, maw. alle namen op het officiële 
scheidsrechtersblad spelen zogezegd 90minuten en kunnen dus punten winnen/verliezen zelfs als ze heel de tijd op de bank 
zitten.
Reden hiervoor zijn de vliegende wissels die toegelaten worden bij de beloften.
 
Indien een wedstrijd uitgesteld of stilgelegd wordt, vervallen alle punten van die 2 ploegen voor die speeldag.
Wanneer een wedstrijd herspeeld wordt, komen die punten extra bij de speeldag (maandklassement) waarin ze herspeeld 
worden.
 
Prijsverdeling:
Stel dat we met 30 deelnemers zijn, aan elk 10 €.
Dan zijn er 8 maandprijzen te winnen van elk 10 €.
De eerste 3 krijgen respectievelijk 120-50-20 €.
De laatste krijgt 10 €.
Diegene met het meeste punten met zijn JG-spelers in zijn ploeg, wint 20 €.
(indien we met minder/meer deelnemers zijn, wordt het prijzengeld aangepast)
 
Vorig seizoen ging Peter Lackner met de hoofdprijs lopen van 150 € ! Zijn winnende ploeg:

(hij deed slechts één transfer: Boussoufa werd vervangen door Defour)
 
Groetjes,
KUVAK
11@jonggeraardsbergen.be


