
 Interne competitie seizoen 2009-2010 

De inzet voor de interne competitie is het clubkampioenschap voor dit schaakseizoen. Wie de interne 
competitie wint mag zich dus een jaar lang clubkampioen noemen. 

Voor de indeling en berekening van de uitslagen maken we gebruik van het “Systeem Keizer”, dat  in de loop 
der jaren gemeengoed geworden van talrijke schaakverenigingen. Het systeem is in de jaren 1950-1960 
bedacht door de heer Keizer van schaakvereniging ESGOO uit Enschede. De belangrijkste aanleiding tot 
het ontwerpen van het Keizersysteem was dat in een competitie de spelers een ongelijk aantal partijen 
speelden als gevolg van normale afwezigheid of het spelen van externe partijen.  

  
De hoofdlijnen van het systeem Keizer zijn: 

• Iedere speler krijgt een waardecijfer. De beste speler krijgt het hoogste waardecijfer, de tweede 1 
minder, etc. 

• Wint men een partij, dan krijgt men het waardecijfer van de tegenstander bijgeschreven. Bij verlies 
krijgt men 0 punten. Bij remise krijgen de spelers elk de helft van het waardecijfer van hun 
tegenstander 

• Bij afwezigheid krijgt men 1/3 van het eigen waardecijfer 
• De paring geschiedt volgens de ranglijst. Nummer 1 speelt tegen nummer 2. Als deze personen al 

tegen elkaar gespeeld hebben, speelt nummer 1 tegen nummer 3. Enzovoorts. Het is dus de 
bedoeling dat spelers die dicht bij elkaar staan op de ranglijst, tegen elkaar uitkomen. Men speelt 
zoveel mogelijk even vaak met wit als met zwart 

• Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe) koploper krijgt dan het 
maximum waardecijfer. Daarna worden alle berekeningen van vorige rondes opnieuw uitgevoerd 
(zgn. herberekening). Dus een winstpartij tegen de nummer 1 van de ranglijst levert in eerste 
instantie het maximale aantal punten op. Zakt die speler naderhand op de ranglijst, dan wordt alsnog 
het lagere waardecijfer voor die winstpartij toegekend 

• Bij een oneven aantal spelers heeft één speler vrij. Deze krijgt dan 2/3 van het eigen waardecijfer als 
schadeloosstelling 

• Speelt men een externe partij voor de vereniging dan, krijgt men hiervoor ook punten. 
 
We maken al jaren gebruik van dit systeem waarbij de ranglijst wordt bepaald door de interne rating. Er is in 
de afgelopen jaren een aantal keren kritiek geuit op de toewijzing en invloed van de beginrating. 
 
Het voorstel voor seizoen 2010 is om de indeling en de ranglijst te bepalen op basis van Keizerpunten i.p.v. 
interne rating. Dit geeft een rechtvaardiger uitgangspunt voor alle deelnemers en heeft geen invloed op de 
berekening van de rating omdat de gespeelde partijen zoals vroeger worden doorgegeven aan de KNSB. 
 
Het concrete voorstel voor de implementatie bij schaakvereniging Westergoo is als volgt: 

1. Paring volgens de ranglijst 
2. Winst = waardecijfer tegenstander; remise = helft waardecijfer tegenstander; verlies = 0; 
3. Afwezig = 1/3 van eigen waardecijfer (max. 10 keer), daarna afwezig = 0 
4. Externe wedstrijd = 2/3 van eigen waardecijfer 

Wanneer een speler op dinsdag wegblijft omdat hij in dezelfde week een externe partij moet spelen 
kan hij dit melden en ontvangt hij 2/3 van zijn eigen waarde cijfer. Hieronder valt ook deelname aan 
andere teamwedstrijden, zoals bekerwedstrijden. 

5. Oneven =  2/3 van eigen waardecijfer 
6. Verhinderd te spelen vanwege andere clubactiviteiten = 2/3 van eigen waardecijfer 

 Dit zijn deelname aan (FSB) vergaderingen namens de vereniging, wedstrijdleider. 
7. Hoogste waardecijfer = 45 
8. Bij kleurbepaling krijgt de laagst geklasseerde wit als beide even vaak wit en zwart hebben gespeeld 

 
De indeling van de eerste (of eerste twee ronden) is wellicht wel een punt van discussie: 

1. Standaard (1 tegen 2, 3 tegen 4 enz.) 
2. Zwitsers ( 1 tegen n/2, 2 tegen n/2+1) 
3. Loting 

 
De algemene vergadering heeft in meerderheid gekozen voor optie 2. 
 
Een goede uitleg hoe de stand wordt berekend is te vinden op: 
 http://www.caissa-amsterdam.nl/caissa/index.php/interne-competitie/het-keizer-systeem 
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