
Beste pronovrienden, 

Binnenkort is het weer zover: onze onvolprezen Jupiler Pro League trekt zich weer op gang, en naar 

aloude gewoonte zorgt voetbalprono.be terug voor wat randanimatie.  

De spelformule ondergaat een wijziging. Door de aanhoudende onduidelijkheid, het blijven risico voor 

schrappen of uitstellen van matchen, de mogelijkse passage naar een competitie met 18 of 20 ploegen 

half november, …  werd dit jaar unaniem beslist om de prono terug naar zijn oer-vorm te herleiden. Dit 

brengt het minst complicaties met zich mee bij onvoorziene omstandigheden.  

Concreet: 

- Je geeft voor elke wedstrijd de uitslag door (dus bv 1-1  /  0-2  /  3-1 / …) 

- Heb je de winnaar (of het gelijkspel) juist voorspeld: 2 punten 

- Heb je de uitslag exact voorspeld: 1 bonuspunt (dus 3 punten) 

- Per speeldag wint de deelnemer die de meeste punten haalde, bij gelijk aantal punten kijken we 

naar wie daarvoor het minst bonuspunten nodig had. Aangezien we dit jaar geen prijzen hebben 

voor de nevencompetities, en we al beginnen met de restpot van vorig jaar, zal er dit jaar 

normaal ook een prijs zijn voor de tweede (en derde?) in de weekstand. Maar daarover later. 

 

Deelname kost terug 15, en de verdeling van de prijzen over de verschillende winnaars (weekwinnaar(s), 

algemeen klassement) zal bekend gemaakt worden eens duidelijk is met hoeveel deelnemers we zijn. 

 

Door de korte tijdspanne tussen deze mededeling en het aftrappen van de competitie, kan iedereen zijn 

inschrijving in orde brengen (lees: zien dat je betaald hebt) tot 31 augustus. Op 1 september wordt 

iedereen die nog niet betaald heeft – onheroepelijk – geschrapt (inclusief eventuele reeds gewonnen 

speeldagen, uiteraard). 

Inschrijven kan via www.voetbalprono.be  

Wie vorig jaar reeds meedeed kan gewoon zijn login-gegevens van vorig jaar gebruiken. Wie ze vergeten 

is, kan zich opnieuw registreren. 

Op de volgende pagina vind je meer details en regels. 

 

Aan alle geïnteresseerden: kom erbij, veel plezier en veel succes! 

groeten, 

Tim  

http://www.voetbalprono.be/


voetbalprono.be – REGLEMENT 

 

1. Alles verloopt via de website www.voetbalprono.be 

Zoals jaar en dag heeft deze site als voornaamste doel het in goeie banen leiden van de prono: 

het goed functioneren staat voorop, er was geen budget over om er iets flashy van te maken. 

Indien het doorsturen van de prono om één of andere reden niet lukt, of de site blijkt 

onbereikbaar, dan kan je je prono doorsturen via voetbalprono@voetbalprono.be (voor 

verstrijken van de deadline uiteraard). 

We stellen alles in het werk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren, maar kunnen 

niets garanderen, noch kan elke vorm van klacht hierover aanvaard worden  

2. De prono voor een speeldag wordt telkens voor een volledige speeldag doorgestuurd, en dit 

voor de eerste match van de speeldag begint. Zolang de deadline van een speeldag niet 

verstreken is kan je je ingevulde prono terug wissen en aanpassen. Na verstrijken van de 

deadline kunnen geen prono’s meer aanvaard worden, ook niet voor wedstrijden die later nog 

moeten gespeeld worden. 

3. Je prono staat er goed in als je hem op de site ziet staan, en als de “STUUR” knop gewijzigd is in 

“AANPASSEN”. Dan ben je zeker dat de prono goed geregistreerd is. Normaal krijg je ook een 

kopie van je prono per mail. Zorg ervoor dat de prono goed ingevuld is, de organisatie kan 

achteraf geen prono’s meer toevoegen die zogezegd ingevuld waren, maar er toch niet 

instaan. Om zeker te zijn dat je prono goed verstuurd is: als je terug op Speel en de bewuste 

speeldag klikt: als je je prono daar ziet staan, is hij goed geregistreerd. 

4. Wie geen prono ingevuld heeft bij het verstrijken van de deadline, kan toch nog punten 

verdienen. Bij aanvang van de eerste wedstrijd van een speeldag, krijgen alle deelnemers die 

niet meegespeeld hebben een willekeurige prono (voor elke match een willekeurige score 

tussen 0-0 en 3-3). Hiermee verzamel je wel punten voor de stand, maar je kan geen speeldag-

prijzen winnen met zo’n prono! 

5. Je kan scores invullen van 0-0 tot 9-9 en alles ertussen. Let er goed op van enkel cijfers te 

gebruiken! Een fout ingevuld karakter zal enkel nog aangepast worden indien er duidelijk sprake 

is van een vergissing (knoppen dicht bij elkaar op toetsenbord bv…) 

6. Eens de deadline van een speeldag verstreken is kan je de voorspellingen van alle deelnemers 

raadplegen. Dit is tevens ook de reden waarom je daarna niet meer kan spelen op toekomstige 

wedstrijden van die speeldag. 

7. Bij een correcte voorspelling van winnaar/gelijkspel krijg je 2 punten. Je krijgt een bonuspunt 

indien je de exacte uitslag wist te voorspellen. 

8. In geval van gelijke stand, wordt gekeken naar wie het minst bonuspunten behaald heeft. Die 

heeft minder geluk gehad, en komt daardoor hoger in de stand. 

9. Bij discussies of onvolledigheden in het reglement oordeelt de organisatie, en enkel de 

organisatie, steeds in de geest van het spel.  

 

http://www.voetbalprono.be/
mailto:voetbalprono@voetbalprono.be

