Clubkampioen-bepaling.
De ladder, om de clubkampioen te bepalen, zal met ingang van de volgende competitie vervangen
worden door een puntensysteem, de zogenaamde Ranking.
De zomercompetitie wordt gebruikt om te oefenen met dit nieuwe systeem.
De uitslag per zitting zal, zoals vanouds, uitgedrukt worden in percentages. Deze uitslag is ook per
zitting te vinden op de site van de NBB. Daar verandert helemaal niets.
Een belangrijke verandering is dat de Ranking niet meer gebaseerd wordt op percentages maar op
(kampioens)punten. De punten worden per zitting verdiend. De eerste plaats in de A-lijn levert de
meeste punten op en de laatste plaats in de B-lijn de minste. Het hoogste totaal aantal punten na alle
zittingen bepaalt de kampioen, het kampioenspaar.
Bovendien wordt de indeling in de A of de B voortaan geregeld volgens de volgorde in de laatste 6
zittingen
Meer info
De verdeling ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
Bij meer paren per zitting wordt de puntenschaal uitgerekt, hoogste 100 laagste 60

Voor 2 lijnen zou de verdeling er zo uit
kunnen zien.
In deze puntenverdeling wordt geen
rekening gehouden met de hoogte van
de scores. De punten worden toegekend
naar de plaats .

Het computerprogramma, dat Thilo Kielman heeft gemaakt en wat wij mogen gebruiken, houdt wel
rekening met de hoogte van de scores.
Daar is wiskunde voor gebruikt.
Met dit computerprogramma kunnen wij vervolgens na elke zitting de Ranking presenteren van de
vaste paren, van individuele spelers of de beste resultaten van de laatste 6 zittingen en nog meer.
Een groot voordeel is dat elke willekeurige combinatie van twee spelers per speler een aantal
punten oplevert,terwijl de positie van de oorspronkelijk vaste paren in de Ranking ook meteen
bijgesteld wordt.
Waarom deze verandering?
60 % behaald in de B-lijn is niet gelijk te stellen met 60 % behaald in de A-lijn. Toch tellen ze, in de
huidige berekening, even zwaar. In de nieuwe berekening gaan we na elke zitting uit van de behaalde
plaats in de A-lijn en de behaalde plaats in de B-lijn. Deze plaatsen corresponderen met een gegeven
aantal (kampioens)punten.
Verandering van partnership of het spelen in een combipaar tijdens het seizoen is makkelijker te
ondersteunen, omdat in elke zitting kampioenspunten te verdienen zijn los van vaste partners.
Het integreren van gasten, invallers en nieuwe leden is tijdens het seizoen mogelijk. Bij de eerste
keer wordt één keer het niveau van de speler ingeschat door de wedstrijdleiding. Daarna kan steeds
teruggevallen worden op het behaalde resultaat.
Het vaststellen van de Ranking vereist tijdens het verloop van de competitie geen extra rekenwerk
meer.
Op de eerstvolgende ALV in 2016 zal het nieuwe systeem worden geëvalueerd.

