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Uitleg principe van het Keizersysteem.

Gedurende de eerste negen ronden van de competitie worden de startwaardepunten 
afgebouwd naar nul. 
Dit veroorzaakt ogenschijnlijk een minder snelle stijging van uw behaalde punten.

Waardepunten

Elke week wordt opnieuw bekeken wat de waardepunten zijn van de spelers waar u in 
vorige ronden tegen gespeeld heeft.
De waardepunten van die tegenstanders na de laatst gespeelde ronde tellen.
Je krijgt alleen punten van die tegenstanders waarvan is gewonnen (zijn huidige waarde)
of remise is gespeeld (de helft van zijn huidige waarde).
Het programma maakt gelijk een herberekening, zodat de stand elke week klopt.

Afberichten

Afberichten is 1/3 van de eigen waarde.
Na 11 keer afberichten wordt het 1/6 van de eigen waarde (sinds ALV 09-2016).
Ook die verandert elke week mee met je huidige waarde.
Als je stijgt of daalt op de ranglijst, dan krijgen alle voorgaande afberichten 1/3 c.q. 1/6 
van je huidige rangwaarde.

Vrijstelling en waardepunten

Een vrijstelling levert 2/3 op van de eigen waarde en wordt op dezelfde wijze berekend 
als bij afberichten.
Een vrijstelling wordt verleend als er:

1. Wordt meegespeeld voor de externe NHSB competitie of om de NHSB beker.
2. Wordt meegespeeld in een ronde om de MSC beker.
3. Bij een oneven indeling voor de interne (keizer) competitie.
4. Er buiten eigen schuld niet een partij kan worden gespeeld.

Samenvatting

Dit alles komt er op neer dat indien de tegenstanders waarvan je hebt gewonnen op de 
ranglijst dalen, je dan "mee daalt" in de punten.
Andersom uiteraard ook. Als ze winnen, "stijg" je mee.
Dat is eigenlijk de filosofie van het Keizersysteem.
De sterkte van je tegenstanders telt mee met je eigen score.
Winnen van een sterke tegenstander levert dus meer voordeel op dan wanneer je van 
een minder sterke tegenstander wint.

De scoretabel, waarin per week de score wordt aangegeven, kunt u bekijken bij de stand
Keizercompetitie.
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