
 

VOETBALEXPRESS - ONS KNUTSELWERK 

 

 

DE JUPILER PRO LEAGUE.  

DE BELGACOM LEAGUE. 

 

 

Algemene Lijn:  

 

* Tien clubs in de Jupiler Pro League. 

* Tien clubs in de Belgacom League A. 

* Tien clubs in de Belgacom League B. 

* Een dubbele competitie in elk van die reeksen (18 x 2 = 36 wedstrijden). 

 

 

De  Details: 

 

De Jupiler Pro League 

 

1. De Jupiler Pro League bestaat uit 10 ploegen. 

2. Die tien ploegen spelen een dubbele competitie, in totaal dus 36 wedstrijden. 

3. De ploeg die eerste eindigt na 36 wedstrijden is kampioen en kwalificeert zich voor    

    de Champions League. 

4. De ploegen die tweede en derde eindigen spelen ook Europees  

    (respectievelijk voorronde CL en Europa League).  

5. Ook de winnaar van de Cofidis-Cup kwalificeert zich voor de Europa League.  

    (Indien die ploeg bij de eerste drie van de competitie eindigt is die plaats in de E.L 

    voor, in volgorde: de verliezende bekerfinalist, de 4e, 5e of 6e in de eindstand).   

6. Degradatie: de twee laatste ploegen in het eindklassement degraderen. 

7. De derde laatste speelt een mini-competitie (uit en thuis) met de 2 clubs die  

    tweede eindigen in de Belgacom League A en B. Vier wedstrijden dus. 

8. De winnaar van die mini-competitie blijft in, of stijgt naar de Jupiler Pro League.  

9. De twee winnaars van de reguliere competitie in de Belgacom League A en B   

    stijgen naar de Jupiler Pro League. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Belgacom League 

 

1. De Belgacom League / de tweede klasse bestaat uit twee reeksen van tien clubs. 

2. Reeks A en B kunnen samengesteld worden op basis van de ligging (noord/zuid of  

    west/oost) zodat extra lange en niet altijd interessante verplaatsingen vermeden  

    kunnen worden. 

3. Zowel in reeks A als in reeks B wordt er een dubbele competitie van 36   

    wedstrijden afgewerkt. 

4. Er zijn géén periodekampioenschappen. 

5. De winnaars van reeks A en B stijgen naar de Jupiler Pro League.  

6. Degradatie: de laatste van reeks A en de laatste van reeks B degraderen 

    naar 3e nationale, twee clubs dus. 

7. De voorlaatste clubs van reeks A en reeks B spelen twee barragewedstrijden  

    tegen elkaar. 

8. De winnaar van die barragewedstrijden blijft in de Belgacom League. 

9. De verliezer van die barragewedstrijden speelt een mini-competitie (uit en thuis)  

    met de 2 clubs die tweede eindigen in 3e nationale A en B. Vier wedstrijden dus.  

    De winnaar van die mini-competitie blijft in, of stijgt naar de Belgacom League. 

10. De (twee) kampioenen van 3e nationale A en B stijgen naar de Belgacom   

      League. Er zijn géén periodekampioenschappen in 3e nationale. 

********************************************************************************************** 

Overwegingen: 

 

* Uiteraard zou deze nieuwe indeling beslist worden op basis van de klassementen in     

   een  "overgangsseizoen".  Maar dat kan snel gebeuren. 

* Totaal aantal clubs in 1e en 2e klasse: dertig ploegen (momenteel is dat 34). 

* Wat betreft financiële verdeelsleutels: dat is een beslissing van de KBVB.  

* Schematische voorstelling bij de eindklasseringen (BL= Belgacom League): 

 

JUPILER PRO LEAGUE BELGACOM LEAGUE A BELGACOM LEAGUE B 

1. Champions League 1. Naar de Jupiler P.L. 1. Naar de Jupiler P.L. 

2. CL voorronde  2. Eindr. met JPL 8 & B2 2. Eindr. met JPL 8 en A2 

3. Europa League 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6. 6. 

7. 7. 7. 

8.Eindr. met B.L. A2 en B2 8.  8.  

 9. Degradatie naar B.L.  9. Barrage + eindronde  9. Barrage + eindronde 

10. Degradatie naar B.L. 10. Degradatie naar 3e N. 10. Degradatie naar 3e N. 

 


