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Rating Punten (Basistabel voor evenement categorie 4 met vermenigvuldigingsfactor: x1) 

Winst Verwacht Resultaat  Verlies (factor 80%) 

Verschil Pt Expected Res N-Expected Res  Verschil Pt Expected Res N-Expected Res 

       

400+ 0 40  400+ 0 36 

301-400 1 32  301-400 1 26 

251-300 2 28  251-300 2 22 

201-250 3 24  201-250 2 19 

151-200 4 20  151-200 3 16 

101-150 5 18  101-150 4 14 

76-100 6 16  76-100 5 13 

51-75 7 14  51-75 6 11 

26-50 8 12  26-50 6 10 

0-25 9 10  01-25 7 8 

           
Evenement Categorieën 

Verschillende evenementen en competities in België worden gerangschikt in categorieën gaande van 

rang 1 tot en met rang 5. Elke rang heeft een bijhorende vermenigvuldigingsfactor die toegepast wordt 

op de bovenstaande basistabel bij winst of verlies. De verschillende competities krijgen hierdoor een 

meerwaarde of devaluatie afhankelijk van de belangrijkheid van het evenement. (Rang 4 wordt aanzien 

als de basistabel gezien deze vermenigvuldigingsfactor x1 kent) 

Evenement Categorieën 

Rang Factor 

  

R1 X 2.5 

R2 X 2.0 

R3 X 1.5 

R4 X 1.0 

R5 X 0.6 
 

Rang 1: BK A 

Rang 2: Superdivisie 

Rang 3: Alle bekerwedstrijden, BK Jeugd, BK BCDE, BK Veteranen, Masters Oostende, A tornooien A reeks 

Rang 4: Alle A-Tornooien andere reeksen, Provinciale Kampioenschappen  en Nationale Jeugd Criteria, Top 12 

Jeugd 

Rang 5: Alle Reeksen Nationale en Provinciale Competitie (niet Superdivisie) en andere   categorieën van 

tornooien 



Systeem 

Bij winst of verlies worden de rating punten vergeleken en de bijbehorende tabellen geraadpleegd om te 

berekenen met hoeveel de rating van een individuele speler voor- of achteruit gaat. Dit systeem is 

volledig geïnformatiseerd met behulp van Frenoy Gaëtan. 

Verschillende competities hebben een verschillend ratingniveau, dit om het belang ervan te 

benadrukken en om de discrepantie tussen de nationale afdelingen en Superdivisie weg te werken. 

Elk jaar behoudt een speler zijn rating punten, met dit verschil dat deze wel volgens een gelijke factor 

gecomprimeerd worden. Aan de start van elk competitiejaar zullen de verschillen tussen spelers 

bijgevolg veel kleiner zijn dan aan het einde van het jaar ervoor. Dit comprimeren is essentieel om elk 

jaar een eerlijke kans te geven om stijgingen en dalingen te bekomen, zonder volledig afbreuk te doen 

aan opgebouwde punten van voorheen. 

Na zijnde geëvalueerd in het seizoen 2016/2017 wordt het systeem in het seizoen 2017/2018 gebruikt 

als een referentie waarbij slechts minimale wijzigingen nog zijn toegelaten in specifieke gevallen. 

Eind mei worden klassementen voor het jaar toegekend volgens volgend systeem: 

• Alle spelers top 200 worden volgens de WR geplaatst. Hun Rating punten liggen bij aanvang van 

het seizoen steeds hoger dan de spelers niet in de top 200. 

• Alle eerste 25 spelers heren/15 dames zijn genoteerd A volgens respectievelijke rating points 

• Alle spelers tussen 26-75 heren/16-35 dames zijn genoteerd B0 volgens hun respectievelijke 

rating points 

(Optioneel: 

• Alle spelers tussen 76 en 225 zijn genoteerd B2 volgens hun respectievelijke rating points 

• Alle spelers tussen 226 en 525 zijn genoteerd B4 volgens hun respectievelijke rating points 

• Alle spelers tussen 526 en 1125 zijn genoteerd B6 volgens hun respectievelijke rating points) 

Vanaf het seizoen 2018/2019 dienen spelers minstens 10 wedstrijden op een jaar te spelen om een 

effectieve ranking te verkrijgen, zoniet verkrijgen zij een equivalente klassering gebaseerd op: 

• Het klassement van het seizoen ervoor met een aantal Rating punten gelijk aan het laagste van 

hun klassementsniveau, ofwel een klassering in equivalentie met een rating of punten in het 

buitenland, dit steeds volgens het oordeel van de NTEC. 

• Een aantal klassement niveaus lager, gelijk aan het aantal inactieve jaren voordien met een 

aantal Rating punten gelijk aan het laagste van hun klassementsniveau 

Om voor sommige spelers die in het buitenland actief zijn aan een aantal van 10 wedstrijden te geraken 

worden alle wedstrijden van Rang 1 als dubbel geteld. Halen zij hierbij het aantal van 10 niet en staan ze 

niet in de Top 200 van de wereld in de maand mei, dan verkrijgen zij voor het daaropvolgende jaar een 

equivalent klassement met minimaal de startpunten van het bijbehorende klassement. Deze regel geldt 

ook voor Belgen die niet actief geweest zijn in België. Voor evenementen zijn equivalente klasseringen 

steeds ondergeschikt aan het effectieve A-klassement van de desbetreffende speler  

  



Bij de aanvang van het systeem kregen alle spelers een puntenrating equivalent aan hun klassering 

binnen de A-categorie. Alle B0’s starten op hetzelfde niveau 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

2500 2480 2460 2440 2420 2400 2380 2360 2340 2320 2300 2280 2260 

A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 B0 

2240 2220 2200 2180 2160 2140 2120 2100 2080 2060 2040 2020 2000 

 

Voorstel Reductie Coëfficiënt 

Uitzondering: puntenniveau spelers in de Top 200 worden niet meegenomen in de berekening 

Coëfficiënt= Verschil hoogste & laagste puntenniveau vorig seizoen / Verschil hoogste & laagste 

puntenniveau huidig seizoen 

Alle punten worden bij aanvang van het seizoen gereduceerd door te vermenigvuldigen met deze factor. 

Deze is gelijk voor iedereen of per klassement, afhankelijk van de computerresultaten bij Frenoy. (De 

factor kan nooit positief zijn, maximaal factor 1?) 

 

Ofwel  

Zoals in Frankrijk “La Dérive”: 

Totaal aantal punten vorig seizoen – totaal aantal punten huidig seizoen / totaal aantal spelers.  

 

 

 

 


