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Een 1/4 top straf invoeren 
(bron: Liesbeth van Hoek, 30 april 2020) 

Bij een procedurele straf, artikel 90, kan een ¼ top straf gegeven worden. 

Voordat je zo’n straf kunt verwerken in het rekenprogramma moet je eerst uitrekenen hoeveel straf 

dat in MP of in percentage oplevert. Dat hangt o.a. af van het aantal deelnemende paren en het 

aantal spellen dat gespeeld wordt. 

Hoe reken je een ¼ top (of 25% van de top) straf uit? 

Stel we spelen een parenwedstrijd van 24 spellen en 14 paren en een uitslag in percentages. 

Je kunt die ¼ top straf uitrekenen in MP of in percentage. 

1. MP 

Bij 14 paren is de top van een spel 12 MP. (Aantal paren - 2. Zie opm.1 onderaan). 

Dan is een kwart top straf ¼ van12 MP dus 3 MP. Het totaal aantal behaalde MP op 24 

spellen wordt verlaagd met 3 MP. 

2. Percentage 

De top van een spel is 100%. Op een zitting van 24 spellen bedraagt de bijdrage van dit spel 

dan 100%/24 = 4,16667% op de totale uitslag. 

Een straf van ¼ van de top betekent dan ¼ van 4,16667% is 1,04167%. De oorspronkelijke 

uitslag wordt hiermee verlaagd. 

 

Hoe wordt eea verwerkt in het rekenprogramma? 

Ga naar de uitslag van de zitting. 

1. Correctie via MP 

Klik in de kolom Corr.MP op het getal 0,00 van het desbetreffende paar, hier paar A8, en 

verander dit in -3 en druk op de enter toets. 

Je ziet dat het totaal aantal MP 3 punten minder is dan het aantal MP in de eerste kolom. 

Verder zie je dat het percentage automatisch is veranderd van 55,6 naar 54,5833. 

 

 

2. Correctie via procenten 

klik in de kolom Corr.% op de 0,0000 van het desbetreffende paar en verander dit in -1,04167 

en druk op de enter toets. 

Het percentage in de kolom Totaal % is nu met 1,04167 procent verminderd. 
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Het doorvoeren van de straf doe je met één van de twee methoden. Beide methoden moeten op 

dezelfde uitslag uitkomen. Om in bovenstaand voorbeeld op hetzelfde resultaat achter de komma’s 

uit te komen heb ik gerekend met 5 cijfers achter de komma. In de praktijk is 1 of 2 cijfers achter de 

komma voldoende. 

 

De correctie in MP pas je toe bij een overtreding die te maken heeft met een specifiek spel. 

De correctie in procenten als de overtreding niet met een bepaald spel te maken heeft.  

 

Een 2e rekenvoorbeeld voor de berekening van een ¼ top staf. 

We hebben een parenwedstrijd van 28 spellen en 18 paren. 

1. MP 

Bij 18 paren is de top van een spel 16 MP (Aantal paren -2) 

¼ top straf is dan ¼ van 16 MP is 4 MP. Het totaal wordt verlaagd met 4. 

2. Percentage 

De top van een spel is 100%. Op 28 spellen is de bijdrage van dit spel  100%/28 = 3,57% 

De straf wordt dan ¼ van 3,57 is 0,89%. Het totaal percentage wordt verlaagd met 0,89%. 

 

 

Op een soortgelijke manier kun je een halve top straf invoeren. 

 

 

 

Opm.1: De top van een spel 

De top van een spel bij even paren is het aantal paren – 2.  

Bij oneven paren is er een stilzittafel en de top van het spel is dan het aantal paren – 3. 

 


