Gewijzigde puntentelling m.i.v. leedsje 2018 georganiseerd door het SMV
Tot en met de leedsverkezing van 2017 was de puntentelling als volgt samengesteld:
De vakjury kiest 7 liedjes uit die in de finale en op de CD komen op basis van muziek, tekst,
originaliteit en sfeerbepaling.
Deze jury komt 2 maal bijeen. In september om de finalisten te bepalen de jurering is hier nog op
basis van het z.g. ruwe product. (Bladmuziek en tekst)
Nadat de finalisten bekend zijn en benaderd door de voorzitter van Het SMV is er een loting om de
plaats te bepalen op de CD.
De studio (KOKU) gaat nu aan de slag met arrangementen, muziek, en artiesten die het liedje ten
gehore gaan brengen op de finalemiddag.
Ongeveer 1 week voor de finale als de CD klaar is komt de vakjury weer bijeen om het uiteindelijk
resultaat te beoordelen. De vakjury kan dan het uiteindelijke resultaat beoordelen op
bovengenoemde criteria. Ieder jurylid geeft onafhankelijk zijn of haar punten op basis van de
vastgestelde criteria.
Als alle punten bijeen zijn geteld, is het resultaat wie in volgens het deskundige oordeel plaats 1 t/m
7 inneemt.
De vakjury kreeg 40% aandeel van het aantal beschikbare punten
Tot en met leedsje 2017 was er ook een prominenten jury, welke ieder jaar van samenstelling
wisselde. Het ene jaar waren dat b.v. dirigenten, het ander jaar kasteleins of oud liedjesschrijvers.
Deze prominenten jury was samengesteld uit alle wijken van Maastricht.
De prominenten kreeg 10% van het aantal beschikbare punten.
Het volk van Mestreech welk op de presentatiemiddag aanwezig zijn en die een stemboekje hebben
gekregen bij het betaalde entree geld, alsmede SMS stemmers kregen 50% van het aantal
beschikbare stemmen.
In totaal waren 2.800 punten tot en met leedsje 2017 beschikbaar.
40% t.w. 1.120 punten voor de vakjury;
10% t.w. 280 punten voor de prominenten jury en
50% t.w. 1.400 punten voor het volk van Mestreech

Het aantal te verdelen punten per categorieën finalist was als volgt:
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Vanaf de verkiezing van het leedsje 2018 is er een wijziging in de samenstelling van de jury en de
toewijzing van het aantal punten:
De Prominentenjury komt te vervallen. De verdeling van het aantal punten is 40% voor de vakjury en
60% voor het volk van Mestreech.
We gaan ook een andere verdeling van de toewijzing van de punten doorvoeren om een nog meer
eerlijk resultaat te verkrijgen.
In totaliteit zijn er 1.111 punten te verdelen.
40% t.w. 444 (afgerond) punten voor de vakjury en
60% t.w. 667 (afgerond) punten voor het volk van Mestreech
De vakjury krijgt per jurylid 10 punten ter beschikking. Deze jury leden beoordelen onafhankelijk op
basis van de eerder genoemde vastgestelde criteria het uiteindelijk eindproduct en geven ieder liedje
op een schaal van 1 tot en met 10 hun punten. Hierna worden alle punten samengeteld.
Stel dat er 12 juryleden zijn, dan is het totaal aantal punten 120 (12 * 10)
Indien 1 liedje 28 punten heeft gekregen is dat 23% van 120 als
een ander liedje 10 punten heeft gekregen is dat 8% van 120
Het liedje dat 23% van de stemmen heeft gekregen krijgt 23% van 444 = 104 punten
Het ander liedje met 8% van de stemmen krijgt 8% van 444 = 37 punten
Bij de uiteindelijke puntentelling zal gewerkt worden met geen afgeronde cijfers.
De toedeling van het aantal punten bij het volk (met SMS stemmen en stemmen via site SMV) gaat
idem als bij de vakjury.
Stel er zijn 748 personen in de zaal met een stembiljet.
Indien 1 liedje 321 stemmen krijgt is dat 43% van 748 als
een ander liedje 53 stemmen krijgt is dat 7% van 748.
Het liedje dat 43% van de stemmen heeft gekregen krijgt 43% van 667 = 286 punten.
Het ander liedje met 7% van de stemmen krijgt 7% van 667 = 47 punten.
Het verschil met andere jaren is dus dat men niet meer een vast aantal punten krijgt bij het
uiteindelijk resultaat maar dat we liedje een procentueel aandeel krijgt in de stemmen die zijn
uitgebracht. De procentuele verdeling is naar onze mening eerlijker qua behaald resultaat.

