
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016 

Deze nieuwsbrief gaat over de ratings zoals vermeld in de tabellen met de uitslagen en 
standen van onze huiscompetitie op de website en wat daarin is gewijzigd. 

De uitslagen en stand van iedere ronde worden in twee soorten tabellen op de website 
weergegeven: 1) een tabel gemaakt met door mij ontwikkelde software (“OSV-tabel”) en 2) 
een tabel gemaakt met Swiss Master (“Swiss-Master tabel”). Op de pagina met de OSV-tabel 
bevindt zich een knop om de Swiss-Master tabel op te roepen. 

Formeel is de rating van een speler die geldt tijdens een bepaalde ronde afhankelijk van de 
rondedatum. Deze rating is gelijk aan de rating van de eerste ratinglijst voorafgaand aan of op 
de rondedatum. Ratings worden iedere drie maanden bijgewerkt. Dit geldt voor zowel de 
KNSB rating als de clubrating. Indien binnen de duur van een turnus de rating wordt 
bijgewerkt dan hoort bij de ronden na de rating update een andere rating dan bij de ronden 
voor de rating update. Een uitzondering is een toernooi dat niet langer dan 30 dagen duurt. In 
een dergelijk geval wordt ondanks een tussentijdse rating update de rating die bij de eerste 
ronde behoort voor alle ronden gebruikt. Een turnus van de huiscompetitie duurt altijd langer 
dan 30 dagen. 

Het programma voor de OSV-tabellen detecteert een tussentijdse rating update. Voorbeeld: 
gedurende Turnus 1 vond een rating update plaats op 1 november. Daarom stond achter de 
spelersnamen voor Ronden 1 t/m 5 (20 september t/m 18 oktober) een andere rating dan voor 
Ronden 6 en 7 (1 en 8 november). Om deze reden is in de tabellen met de standen de 
gemiddelde rating over de gespeelde ronden getabelleerd. 

In Swiss Master geldt de ingevoerde rating van een speler voor alle ronden van een toernooi. 
De rating kan niet voor een speler per ronde worden aangepast. Daarom zijn in een Swiss-
Master tabel de ratings van een speler voor alle ronden hetzelfde ook bij een tussentijdse 
rating update. 

Om de presentatie van de ratings in de OSV-tabel te vereenvoudigen heb ik ervoor gekozen 
de rating die geldt ten tijde van de eerste ronde voor alle ronden van een turnus te tabelleren 
ook al vindt een tussentijdse rating update plaats. Hiermee zijn de ratings in de OSV-tabel en 
de Swiss-Master tabel hetzelfde. Bij de berekening van een nieuwe clubrating wordt wel 
rekening gehouden met een tussentijdse rating update gedurende een turnus. 
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