
Bepaling clubkampioen 2019/2020 

Een poulesysteem waarbij al zeker is dat niet de gehele poule gespeeld zal worden en anderzijds 

spelers ook deels twee keer tegen elkaar zullen spelen maakt het lastig om te bepalen wie de nieuwe 

clubkampioen is. Het ligt voor de hand de speler met de meeste winstpunten tot winnaar te 

verklaren. Helaas zitten daar twee nadelen aan: 

1. Speler A met 11 uit 20 wordt zo kampioen boven speler B met 10.5 punten uit 12 wedstrijden. 

Logisch, had speler B maar vaker moeten komen. Maar dat voelt toch niet helemaal lekker want 

speler B heeft het eigenlijk toch wel heel goed gedaan, zeker als we naar zijn veel hogere 

winstpercentage kijken. Bovendien zou het kunnen dat speler B wel externe competitie en veel 

bekerpartijen speelde en speler A niet. 

2. De wedstrijdleider heeft of hij wil of niet een flinke invloed op het door iedereen behaalde 

aantal punten. Stel, hij gaf speler A de laatste twee ronden zwakke tegenstanders (sorry die 

bestaan niet|) en speler B juist heel sterke tegenstanders… 

Om de eerlijkheid te vergroten worden daarom twee andere elementen in de berekening betrokken: 

• Het winstpercentage. Logisch, een hoog winstpercentage is heel indicatief. 

• De behaalde ratingwinst. Hoe meer ratingpunten je in een seizoen hebt behaald hoe beter je het 

hebt gedaan. Een winst van 50 DBC-ratingpunten in een seizoen is een mooie prestatie! 

Maar deze twee onderdelen even zwaar mee laten tellen als het aantal behaalde punten is ook niet 

goed. Daarom telt het aantal behaalde punten twee keer in de berekening. Overbodig te melden dat 

deze drie onderdelen niet onafhankelijk van elkaar zijn, integendeel. 

Dat levert al met al met al de volgende berekening op, vgl. de tabel met de behaalde scores. 

1. Puntenaantal, en vervolgens de rangorde op basis van het behaalde puntenaantal. 

2. Scoringspercentage en vervolgens de rangorde op basis van het scoringspercentage. 

3. Ratingwinst en vervolgens de rangorde op basis van de ratingwinst.  

De ratingwinst is de actuele toernooi-rating (kolom E) minus de startrating aan het begin van het seizoen 

(kolom D). Startrating heb ik bepaald als gemiddelde van KNSB-rating en toernooirating aan einde van het 

vorige seizoen. Voor spelers war 1 van die ratings ontbreken heb ik zelf een rating bepaald op gevoel. 

Indelen 

Je kunt maximaal twee keer tegen dezelfde tegenstander komen, maar in de laatste ronde kunnen de 

nummers 1 en 2 nog een keer tegen elkaar spelen als dat bepalend kan zijn voor het kampioenschap. 

Halverwege het seizoen start de mogelijkheid dat je een tweede keer tegen dezelfde tegenstander 

wordt ingedeeld.  

De winnaar 

Je totaal aantal behaalde punten is de optelling van twee keer rangorde op basis van het behaalde 

puntenaantal, en 1 keer de rangordes op basis van scoringspercentages en ratingwinst. De integrale 

rangorde in de competitie staat dan in de laatste kolom waarbij geldt hoe minder punten hoe hoger 

in de ranglijst. Winnaar is dus de speler met het geringste aantal punten. Je plaats dit seizoen is dus 

steeds terug te vinden in de laatste kolom. 
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